Inlegvel d.d. 24 november 2016 behorende bij het prospectus van het LYNX Rendement Fonds d.d. juli 2016.
Let op: op dit inlegvel is de assurance-verklaring d.d. 29 juli 2016 niet van toepassing.
Wijzigingen
Op pagina 14 van het prospectus wordt de paragraaf ‘Aansprakelijkheid’ als volgt gewijzigd:
‘De Bewaarder kan zich, in geval van verlies van financiële instrumenten die in bewaring zijn genomen door een
derde, onder bepaalde voorwaarden, van zijn aansprakelijkheid ontdoen waaronder dat de aansprakelijkheid aan
die derde moet zijn overgedragen en dat de Beheerder of het Fonds deze kwijting uitdrukkelijk heeft toegelaten.
De Beheerder of het Fonds heeft een dergelijke kwijting wel uitdrukkelijk toegelaten. De Bewaarder heeft de
aansprakelijkheid voor verlies van financiële instrumenten overgedragen aan de Prime Broker.’

Inlegvel d.d. 22 september 2016 behorende bij het prospectus van het LYNX Rendement Fonds d.d. juli 2016.
Let op: op dit inlegvel is de assurance-verklaring d.d. 29 juli 2016 niet van toepassing.
Wijzigingen
Op pagina 3, 18 en 55 dient het adres van Circle Investment Support Services B.V. te worden
gewijzigd in Smallepad 30 F, 3811 MG, Amersfoort.
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1.

Definities

Administrateur

Circle Investment Support Services B.V., een besloten
vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de
Utrechtseweg 31 D, te (3811 NA) Amersfoort;

AFM

Stichting Autoriteit Financiële Markten;

AIFMD

“Alternative Investment Fund Managers Directive”: Richtlijn
2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni
2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen;

AIFMD Regels

de regels die volgen uit richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen, de Uitvoeringsverordening, de
implementatie van deze regels in de Wft en enige andere
verbindende (Europese) regel die in dit verband is opgesteld door
een relevante toezichthouder of autoriteit;

Beheerder

LYNX Beleggingsfonds B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te
(1017BV) Amsterdam, aldaar kantoorhoudende;

Bewaarder

Darwin Depositary Services B.V, een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan
101, te (1083 HN) Amsterdam;

Bewaarderovereenkomst

de overeenkomst inzake beheer en bewaring van het Fonds zoals
deze van tijd tot tijd geldt en de wijzigingen die hierin te eniger tijd
mochten worden aangebracht;

Bijlage

bijlage bij het Prospectus;

Bgfo

Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft zoals van tijd
tot tijd gewijzigd;

BW

Burgerlijk Wetboek;

DNB

De Nederlandsche Bank N.V.;

EUR

euro;

Fonds

LYNX Rendement Fonds, een fonds voor gemene rekening naar
Nederlands recht;

Fondsreglement

de voorwaarden van het Fonds die de juridische basis vormen voor
de civielrechtelijke structuur van een fonds voor gemene rekening,
zoals deze van tijd tot tijd geldt en de wijzigingen die hierin te eniger
tijd mochten worden aangebracht;
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Fondsvermogen

het vermogen van het Fonds;

Fractie

fractie van een Participatie, uitgedrukt in vier decimalen;

Handelsdag

een dag waarop uitgifte of inkoop van Participaties plaats kan
vinden, zijnde iedere eerste Werkdag van de maand;

Juridisch Eigenaar

Stichting Bewaarbedrijf LYNX Rendement Fonds, een stichting naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te
(1017BV) Amsterdam;

LYNX

LYNX B.V. een besloten vennootschap naar Nederlands recht,
statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te (1017BV)
Amsterdam;

LVB

LYNX Vermogensbeheer B.V. een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te
(1017BV) Amsterdam;

NAV

Net Asset Value, de intrinsieke waarde van de Participaties van het
Fonds;

NAV per Participatie

NAV van een Participatie uitgedrukt in euro zijnde de NAV gedeeld
door het aantal uitstaande Participaties;

Participanten

houders van één of meerdere Participatie(s);

Participatie

de evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot het
Fonds is verdeeld, uitgedrukt in hele eenheden en Fracties;

Participatieklasse

de Participaties in het Fonds zijn onderverdeeld in de klassen: A, B
en C. Iedere Participatieklasse kent haar eigen kostenstructuur;

Performance

de toename van de NAV per Participatie op een Waarderingsdag
ten opzichte van de waarde op de voorlaatste Waarderingsdag;

Personenvennootschap

een maatschap als bedoeld in artikel 7A:1655 BW, een
vennootschap onder firma als bedoeld in artikel 16 Wetboek van
Koophandel, een commanditaire vennootschap als bedoeld in
artikel 19 Wetboek van Koophandel;

Prospectus

het Prospectus van het Fonds, inclusief de Bijlagen zoals van tijd tot
tijd gewijzigd of aangevuld;

Prime Broker

een bank of beleggingsonderneming die onder meer de volgende
diensten kan aanbieden met betrekking tot financiële instrumenten
en transacties in financiële instrumenten: execution only Direct
Market Access, clearing en settlement, custody (bewaring),
securities lending (effectenleentransacties), risicobeheer en het
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verstrekken van financiering;
Register

Een register in elektronische of andere vorm, waarin de namen en
adressen van de Participanten (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn
opgenomen, aangehouden door de Administrateur;

Toezichthouder

AFM en/of DNB;

Uitvoeringsverordering

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Europese
Commissie van 19 december 2012 ter uitwerking van de AIFMD;

Vergadering van Participanten

Vergadering van Participanten van het Fonds;

Waarderingsdag

een dag per wanneer de NAV van het Fonds en de NAV per
Participatie wordt vastgesteld, zijnde de laatste Werkdag
voorafgaande aan een Handelsdag;

Website

http://www.lynx.nl/beleggingsfonds;

Werkdag

een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in Nederland
geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële
instrumenten en die geen nationale feestdag is in Nederland;

Wft

Wet op het financieel toezicht zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

Wet Vpb

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 zoals van tijd tot tijd
gewijzigd.
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2.

Belangrijke informatie

Waarschuwing
Potentiële beleggers in Participaties van het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat aan een
belegging financiële kansen, maar ook financiële risico's zijn verbonden. Beleggers dienen dit Prospectus
(waarvan de Bijlagen deel uitmaken) zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. In
aanvulling hierop dienen potentiële beleggers, onder andere, de meest recente jaarcijfers en halfjaarcijfers
te beoordelen en kennis te nemen van de Essentiële Beleggersinformatie, voordat zij een
beleggingsbeslissing nemen ten aanzien van de Participaties in het Fonds.
Ten aanzien van alle eventueel in dit Prospectus vermelde of opgenomen verwijzingen naar (verwachte)
rendementen geldt dat de waarde van een Participatie van een bepaalde klasse als gevolg van het
beleggingsbeleid sterk kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden
voor de toekomst. Beleggers krijgen mogelijk minder terug dan zij hebben ingelegd. Ten aanzien van
toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico's en onzekerheden inhouden
aangezien ze betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die zich in de
toekomst al dan niet zullen voordoen. De gepubliceerde jaarcijfers en halfjaarcijfers van het Fonds
worden geacht deel uit te maken van dit Prospectus. Voor gegevens over de behaalde rendementen en
historische kosten wordt hiernaar verwezen.
Verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit Prospectus
Uitsluitend de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van dit Prospectus en
de bij dit Prospectus behorende aanvullingen.
De verstrekking en verspreiding van dit Prospectus en de bij dit Prospectus behorende aanvullingen na
de datum van publicatie ervan houden onder geen enkele omstandigheid in dat de daarin opgenomen
informatie op een latere datum nog juist en volledig is. De Beheerder zal het Prospectus en de bij dit
Prospectus behorende aanvullingen in beginsel één keer per jaar actualiseren. Gegevens die van
wezenlijk belang zijn, zullen geactualiseerd worden zodra daartoe aanleiding bestaat.
Eventueel door derden over het Fonds verstrekte informatie
Niemand is namens (de Beheerder van) het Fonds gemachtigd informatie te verschaffen of verklaringen
af te leggen die niet in dit Prospectus zijn opgenomen. Mocht dat toch gebeuren, dan kan men niet
vertrouwen dat deze informatie of de verklaring is verstrekt of afgelegd door (de Beheerder van) het
Fonds.
Beperkingen ten aanzien van de verspreiding van dit Prospectus in andere landen
Dit Prospectus houdt niet in een aanbod van enig financieel instrument of een uitnodiging tot het doen
van een aanbod tot koop van enig financieel instrument, anders dan de aangeboden Participaties.
De Beheerder heeft uitsluitend een vergunning om in Nederland de Participaties aan te bieden aan het
publiek of de verkoop daarvan op andere wijze actief te bevorderen. De aanbieding en/of verkoop van
Participaties en de verspreiding van het Prospectus kunnen in andere rechtsgebieden – in het bijzonder
in de Verenigde Staten van Amerika en Canada – aan juridische beperkingen onderworpen zijn. Wie in
het bezit komt van dit Prospectus, wordt gevraagd van dergelijke beperkingen kennis te nemen en zich
daaraan te houden. De Beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schending door
wie dan ook van een dergelijke beperking – ongeacht of het een potentiële koper van Participaties betreft
of niet.
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Essentiële Beleggersinformatie
Voor dit Fonds is de Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het Fonds, de kosten
en de mate van risico bij het beleggen in het aangeboden product. De informatie, zoals de risicoindicator, in de Essentiële Beleggersinformatie wordt jaarlijks gecontroleerd en indien nodig aangepast.
Vraag er om en lees dit voordat u het product koopt.
Personen die geïnteresseerd zijn in deelname in het Fonds worden er nadrukkelijk op gewezen dat zij een
eigen verantwoordelijkheid hebben om (fiscaal en/of juridisch) advies in te winnen over de gevolgen van
deelname in het Fonds voor hun eigen situatie.
Op dit Prospectus en de bij dit Prospectus behorende aanvullingen is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Alle geschillen die voorvloeien uit het aanbieden van de Participaties zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Het Prospectus is vastgesteld op 29 juli 2016.
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3.

Algemene informatie en structuur

Het Fonds is opgericht per 20 november 2014 en van start gegaan op 1 september 2016. Het Fonds is
een beleggingsfonds in de zin van de Wft en aangegaan voor onbepaalde tijd.
Fonds voor gemene rekening
Het Fonds is een fonds voor gemene rekening in de zin van de Wet Vpb. Het is geen rechtspersoon en
kan derhalve geen drager van rechten en verplichtingen zijn. Het Fonds is een overeenkomst van eigen
aard tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en elk van de Participanten. In het Fondsreglement
wordt de rechtsverhouding geregeld tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participant. Het
Fondsreglement maakt als Bijlage 1 deel uit van het Prospectus.
Het Fonds houdt adres ten kantore van de Beheerder. Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan een
kalenderjaar.
Participatieklassen
Het vermogen van het Fonds is onderverdeeld in meerdere Participatieklassen, met voor elke
Participatieklasse een eigen vergoedingenstructuur. De onderliggende beleggingen en het risicoprofiel
van de diverse Participatieklassen zijn gelijk. Alle informatie over de kosten per Participatieklasse staan
vermeld in hoofdstuk 21 “Kostenstructuur” van dit Prospectus.
Open-end
Het Fonds is verplicht om, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen, op iedere Handelsdag
Participaties uit te geven of in te kopen tegen de NAV op de Waarderingsdag.
Niet beursgenoteerd
Het Fonds is niet genoteerd op een gereglementeerde markt.
Beperkte overdraagbaarheid Participaties
Het Fonds heeft een besloten karakter. Dit houdt in dat Participaties alleen kunnen worden verkocht aan
het Fonds. Indien Participaties worden gehouden ten behoeve van een economisch gerechtigde daartoe,
bijvoorbeeld door het bewaarbedrijf van een bank ten behoeve van cliënten van die bank, zal de
betreffende houder van dergelijke Participaties niet meewerken aan overdracht van de economische
rechten uit hoofde van Participaties aan anderen dan het Fonds. Om dezelfde reden kunnen Participaties
niet worden bezwaard met beperkte rechten of daarmee vergelijkbare rechten. Voor meer informatie over
de inkoop van Participaties en de overdraagbaarheid van Participaties wordt verwezen naar hoofdstuk
13 “Uittreden Fonds” en hoofdstuk 14 “Overdracht van Participaties” van dit Prospectus.
Fiscaliteit Fonds
Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van Participaties wordt het Fonds voor de
vennootschapsbelasting aangemerkt als ‘fiscaal transparant’. Hierdoor is het niet belastingplichtig voor
de Nederlandse vennootschapsbelasting.
Rechtsverhouding tussen Participanten, Beheerder en Juridisch Eigenaar
De Participanten zijn in economische zin gezamenlijk gerechtigd tot het Fondsvermogen. Een Participatie
in een bepaalde Participatieklasse van het Fonds geeft recht op een evenredig deel van het tot die
Participatieklasse behorende deel van het Fondsvermogen. Het door de Participanten bijeengebrachte
vermogen is bestemd ter collectieve belegging voor rekening en risico van de Participanten.
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De rechtsverhouding tussen de Participanten, de Beheerder en de Juridisch Eigenaar wordt beheerst
door wat in het Fondsreglement is opgenomen en door hetgeen in dit Prospectus is opgenomen. Door
ondertekening van een verzoek tot uitgifte van Participaties aanvaardt een Participant gebonden te zijn
aan de inhoud van het Fondsreglement en dit Prospectus. Participaties scheppen alleen rechten en
verplichtingen van de Participanten ten opzichte van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar en niet ook
tussen Participanten onderling.
Kwalificatierisico fonds voor gemene rekening
In de literatuur en jurisprudentie zijn fondsen voor gemene rekening herhaaldelijk als
personenvennootschap aangemerkt. De kwalificatie als personenvennootschap heeft onder meer
gevolgen
voor
de
toepasselijkheid
van
de
wettelijke
regels
met
betrekking
tot
personenvennootschappen, in het bijzonder de wettelijke regels met betrekking tot hoofdelijke
aansprakelijkheid van de vennoten. Met het oog op dit kwalificatierisico bepaalt het Fondsreglement dat
het Fonds geen Personenvennootschap vormt. Tevens bepaalt het Fondsreglement dat het accepteren
van het Fondsreglement, een verzoek tot toekenning of inkoop van Participaties en hetgeen ter uitvoering
daarvan geschiedt, geen rechten en verplichtingen doet ontstaan tussen de Participanten onderling.
Wft-vergunning
De Beheerder beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Het Fonds valt onder
de werking van deze vergunning. Een afschrift van de vergunning is beschikbaar op de website. Het
register van de AFM is te raadplegen via www.afm.nl/registers.

9

4.

Beheerder

LYNX Beleggingsfonds B.V. treedt op als Beheerder in de zin van de Wft. De Beheerder is opgericht op
23 oktober 2014, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te (1017BV) Amsterdam en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61727113.
De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds, waarbij zij uitsluitend zal optreden in het belang
van de Participanten. De primaire taken van de Beheerder omvatten het portefeuillebeheer en het
risicobeheer ten aanzien van het Fonds, alsmede de overige bij de AIFMD Regels aan de Beheerder
opgedragen taken. De Beheerder neemt bij het beheer van het Fonds het bepaalde in haar statuten, het
Fondsreglement en dit Prospectus in acht.
De Beheerder is als zodanig verantwoordelijk voor de implementatie van de beleggingsdoelstelling in
overeenstemming met het beleggingsbeleid van het Fonds zoals omschreven in dit Prospectus en het
Fondsreglement. De Beheerder is daarnaast verantwoordelijk voor het uitvoeren van het
beleggingsbeleid en het beheer van het Fonds (waaronder het aangaan van verplichtingen ten laste van
het Fonds en het beleggen van de goederen die tot het Fonds behoren).
De Beheerder is bevoegd een gedeelte van zijn taken uit hoofde van zijn beheerdersfunctie te delegeren
aan één of meerdere derden.
Het boekjaar van de Beheerder is gelijk aan een kalenderjaar.
Bestuur van de Beheerder
De volgende personen bepalen het dagelijks beleid van de Beheerder:
•

Drs. J.C.R. Kramer, als directeur (mede)verantwoordelijk voor het handelsproces, beleggingsbeleid,
compliance & risk, reporting, IT en onderhoudt contacten met de Administrateur en Bewaarder.

•

Mr. R.F. Groen, als directeur (mede)verantwoordelijk voor het handelsproces, beleggingsbeleid,
website content en onderhoudt contacten met Participanten en potentiële investeerders.

De hiervoor genoemde bestuurders zijn tevens de statutaire bestuurders van LYNX en LVB. Daarnaast
zijn zij in hun hoedanigheid als bestuurders van de Beheerder bestuurder van de Juridisch Eigenaar (zie
ook hoofdstuk 6).
De bestuurders hebben de volgende relevante ervaring:
•

Kramer heeft na zijn afgeronde studie Financiële Economie gewerkt bij Kas Bank, IMG Holland en
Today’s Beheer. In 2006 heeft Kramer samen met Groen online broker LYNX opgericht. Daarnaast
hebben Kramer en Groen in 2011 LVB opgericht. LVB biedt particuliere beleggers de mogelijkheid
om automatische handelssystemen te volgen. Het merendeel van de aangeboden automatische
handelssystemen zijn in-house ontwikkeld door Groen en Kramer.

Met LVB hebben Kramer en Groen zeer veel ervaring opgedaan omtrent vermogensbeheer,
risicomanagement en het ontwikkelen en uitvoeren van semi- en volautomatische handelssystemen.
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Eigen vermogen
De Beheerder beschikt over een eigen vermogen van EUR 200.000,-.
Het bedrag aan eigen vermogen zal nooit minder zijn dan 25% van de vaste kosten van het voorgaande
jaar.
Dekking aansprakelijkheid
De Beheerder treedt op voor rekening en risico van het Fonds en is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van de vermindering van de waarde, daling van de prijzen of welke andere oorzaak dan ook,
behalve in geval van opzet of grove schuld.
Ter dekking van beroepsaansprakelijkheidsrisico’s die voortvloeien uit de door de Beheerder te verrichten
werkzaamheden, houdt de Beheerder een bijkomend eigen vermogen aan van ten minste 0,1% van de
waarde van de portefeuille van het Fonds. De hoogte van dit bijkomend eigen vermogen wordt aan het
einde van ieder boekjaar, of wanneer de waarde van het Fonds fors in waarde is gestegen, herberekend.
Zeggenschapsstructuur
De zeggenschapsstructuur van de Beheerder is als volgt.

Gekkota B.V.

J.C.R. Kramer Beheer B.V.

Mr. R.F. Groen

Drs J.C.R. Kramer
4,90%

W.T.A. Schaaf

4,90%

W.J. van ‘t Veer

4,90%

T. Verbeek

4,90%

S. Schwanen

4,90%

E.J.P. van der Hoorn

4,90%

F.E.H. Kramer

3,00%

L. Strik

3,00%

Y. Sleutel

32,30%

32,30%

LYNX Vermogensbeheer B.V.
Bestuur: mr. R.F. Groen en
drs. J.C.R. Kramer

100%

LYNX Beleggingsfonds B.V.
Bestuur: mr. R.F. Groen en
drs. J.C.R. Kramer
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Klachten
Klachten die betrekking hebben op het Fonds kunnen worden ingediend door middel van een
aangetekende brief aan de Beheerder per adres: Herengracht 527, 1017 BV, Amsterdam ter attentie van
J.C.R. Kramer of via de Website van de Beheerder.
De Beheerder is daarnaast aangesloten bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID).
Vergunning en intrekking vergunning
De AFM heeft de Beheerder op 13 juli 2016 een AIFMD-vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65
Wft. Op grond van de vergunning mag de Beheerder in Nederland het beheer voeren over verschillende
beleggingsinstellingen, waaronder het Fonds. Op het moment van verschijnen van dit Prospectus
worden door de Beheerder geen andere beleggingsinstellingen beheerd dan het Fonds. Afschrift van de
vergunning wordt aan de Participanten verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs en staat op de Website.
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5.

Bewaarder

De Beheerder heeft Darwin Depositary Services B.V. aangesteld als Bewaarder van het Fonds. De
Bewaarder is opgericht op 29 januari 2014, statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 101, te (1083
HN) Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer
59855622. De Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds zoals bedoeld in de
AIFMD Regels.
Bestuur van de Bewaarder
De volgende personen bepalen het dagelijks beleid van de Bewaarder:
• de heer M.C.J. Bouw;
• de heer F.C. Hand;
• de heer P.H.W.M. van Schaik.
De Bewaarder noch het bestuur van de Bewaarder is gelieerd aan (het bestuur van) de Beheerder,
waardoor de onafhankelijkheid van de Bewaarder is gewaarborgd.
Verplichtingen en taken Bewaarder
De verplichtingen en taken van de Bewaarder zijn:
• bewaarneming van de financiële instrumenten van het Fonds;
• controle of de Beheerder zich houdt aan het in het Prospectus verwoorde beleggingsbeleid;
• controle of de kasstromen van het Fonds verlopen volgens het bepaalde in de toepasselijke
regelgeving en het Prospectus;
• controle of bij transacties met betrekking tot activa van het Fonds de tegenprestatie binnen de
gebruikelijke termijnen aan het Fonds wordt voldaan;
• controle of de opbrengsten van het Fonds een bestemming krijgen overeenkomstig de
toepasselijke regelgeving en het Prospectus;
• controle of de berekening van de NAV van de Participaties geschiedt volgens de toepasselijke
regelgeving en het Prospectus; en
• controle of Participanten bij uitgifte het juiste aantal Participaties ontvangen en of er bij inkoop en
uitgifte correct wordt afgerekend.
De Bewaarder mag van deze taken alleen de bewaarneming ‘uitbesteden’ en treedt bij het uitvoeren van
haar taken uitsluitend op in het belang van de Participanten.
Het boekjaar van de Bewaarder is gelijk aan een kalenderjaar.
Bewaarderovereenkomst
De Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder hebben een Bewaarderovereenkomst gesloten.
De Bewaarderovereenkomst regelt de benoeming van de Bewaarder door de Beheerder en bepaalt de
voorwaarden waaronder de Bewaarder is belast met de bewaring van de activa van het Fonds. Deze
Bewaarderovereenkomst is mede aangegaan ten behoeve van de Participanten in het Fonds, in die zin
dat Participanten – in geval van aansprakelijkheid van de Bewaarder – een rechtstreekse vordering
hebben op de Bewaarder (zie hierna de paragraaf “Rechtstreekse vorderingen van de Participanten op
de Bewaarder”). De Bewaarderovereenkomst is beschikbaar op de Website voor kennisneming door de
Participanten en kan kosteloos worden opgevraagd bij de Beheerder.
De partijen bij de Bewaarderovereenkomst kunnen deze te allen tijde opzeggen met inachtneming van
een opzegtermijn. Verder kan de Bewaarderovereenkomst op bepaalde gronden met onmiddellijke
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ingang worden opgezegd, bijvoorbeeld ingeval van een materiële tekortkoming in de nakoming van
verplichtingen onder de Bewaarderovereenkomst.
Indien de Beheerder voornemens is op te zeggen, dient hij de Bewaarder te informeren over de partij die
de Bewaarder zal vervangen. Indien er nog geen vervangende bewaarder bekend is, dan zal de
Bewaarder zijn taken onder de Bewaarderovereenkomst blijven uitvoeren. De Bewaarder zal zijn
volledige medewerking verlenen aan de overdracht van het Fondsvermogen aan de bewaarder die hem
vervangt.
Volmacht
Het Fondsreglement bevat een volmacht van de Juridisch Eigenaar aan de Beheerder waarin de
Juridisch Eigenaar de Beheerder in staat stelt het Fondsvermogen in overeenstemming met het bepaalde
in het Prospectus te beheren. De Bewaarder stemt hier mee in.
Als de Bewaarder bij uitoefening van de hierboven omschreven taken constateert dat niet is gehandeld
conform het bepaalde in het Prospectus, kan hij – ter wille van de belangen van de Participanten – de
Beheerder verzoeken de transactie ongedaan te maken op voor het Fonds kostenneutrale basis of de
berekende kosten op neutrale basis zonder additionele kosten voor het Fonds te vergoeden.
Aansprakelijkheid
De Bewaarder is ten opzichte van het Fonds en de Participanten uitsluitend aansprakelijk voor door
Participanten geleden schade als gevolg van:
(i) het verlies van in bewaarneming genomen financiële instrumenten door de Bewaarder of een
derde aan wie de bewaarneming is overgedragen, tenzij de Bewaarder aan kan tonen dat het
verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft
en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspanningen om ze te verhinderen;
en
(ii) het niet naar behoren nakomen van zijn overige taken en verplichtingen als gevolg van opzet of
grove nalatigheid.
Indien de Bewaarder aansprakelijk is voor het verlies van financiële instrumenten, dan dient de
Bewaarder vervangende financiële instrumenten aan de Juridisch Eigenaar (ten behoeve van de
Participanten) ter beschikking te stellen of de Juridisch Eigenaar (ten behoeve van de Participanten)
anderszins te compenseren.
De Bewaarder kan zich, in geval van verlies van financiële instrumenten die in bewaring zijn genomen
door een derde, onder bepaalde voorwaarden, van zijn aansprakelijkheid ontdoen waaronder dat de
aansprakelijkheid aan die derde moet zijn overgedragen en dat de Beheerder of het Fonds deze kwijting
uitdrukkelijk heeft toegelaten. De Beheerder of het Fonds heeft een dergelijke kwijting niet uitdrukkelijk
toegelaten.
Rechtstreekse vorderingen van de Participanten op de Bewaarder
De Beheerder is ten behoeve van de Participanten met de Bewaarder en de Juridisch Eigenaar
overeengekomen dat de Participanten in geval van aansprakelijkheid van de Bewaarder voor het verlies
van financiële instrumenten een rechtstreekse vordering hebben op de Bewaarder, waarbij het volgende
zal gelden:
(i)
de betreffende Participanten zullen hun vordering indienen bij de Beheerder;
(ii) de Beheerder zal vervolgens van de Bewaarder vergoeding van de geleden schade vorderen en
zo nodig rechtsmaatregelen treffen;
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(iii)

als de Beheerder, om wat voor reden dan ook niet de gevraagde maatregelen treft tegen de
Bewaarder (of dat niet adequaat of voortvarend genoeg doet) zullen de Participanten
gerechtigd zijn die maatregelen zelf te treffen.

Beperkt verhaal
Het Fonds, de Beheerder en de Participanten kunnen zich slechts verhalen op het eigen vermogen van
de Bewaarder en niet op de vermogenswaarden die de Bewaarder op haar naam aanhoudt ten behoeve
van andere beleggingsinstellingen.
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6.

Juridisch Eigenaar

Juridisch Eigenaar
De Beheerder heeft Stichting Bewaarbedrijf LYNX Rendement Fonds benoemd als Juridisch Eigenaar
van het Fonds. De Juridisch Eigenaar is gevestigd aan de Herengracht 527, te (1017BV) Amsterdam. Zij
is opgericht op 6 november 2014 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer 61828572.
De Juridisch Eigenaar heeft als enige statutaire doel het ten behoeve van de Participanten fungeren als
juridisch eigenaar van het Fondsvermogen. Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van
het Fonds worden verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten.
Bestuur Juridisch Eigenaar
Het bestuur van de Juridisch Eigenaar wordt gevormd door LYNX Beleggingsfonds B.V.
Het boekjaar van de Juridisch Eigenaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Juridisch Eigenaar van het vermogen van het Fonds
De Juridisch Eigenaar houdt het juridisch eigendom van het Fondsvermogen. Alle activa en passiva die
deel uitmaken of zullen uitmaken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, op eigen naam verkregen
door de Juridisch Eigenaar, voor rekening en risico van de Participanten. De Participanten hebben een
directe vordering jegens de Juridisch Eigenaar.
De Juridisch Eigenaar:
• Mag slechts tezamen met de Beheerder en de Bewaarder beschikken over het vermogen van
het Fonds;
• Zal de Beheerder een volmacht verlenen om in het kader van de normale beheeractiviteiten over
het vermogen van het Fonds te beschikken. Zij mag daarnaast ook uitsluitend met instemming
van de Beheerder de posities (laten) gebruiken.
Fondsreglement
In het Fondsreglement wordt de rechtsverhouding geregeld tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar
en een Participant. Het Fondsreglement maakt als Bijlage 1 deel uit van dit Prospectus.
De Beheerder en/of de Juridisch Eigenaar kunnen een Participant niet jegens derden verbinden. Tussen
de Participanten onderling komt geen enkele rechtsverhouding of overeenkomst tot stand. Een
Participatie in het Fonds betekent dat er telkens slechts een overeenkomst tot stand komt tussen een
individuele Participant en de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Een Participant is jegens andere
Participanten of derden niet aansprakelijk en is slechts draagplichtig tot het bedrag dat hij is
overeengekomen in te brengen.

De Participanten kunnen niet op grond van het Fondsreglement door de Beheerder of de Juridisch
Eigenaar worden vertegenwoordigd. Derden kunnen zich tot voldoening van verplichtingen van het
Fonds aan hen, anders dan door verhaal op het Fondsvermogen, niet op de Participanten verhalen.
Een afschrift van het Fondsreglement is op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij de Beheerder.
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Aansprakelijkheid
De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor
zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn
verplichtingen, ook indien hij (een deel van) zijn taken heeft gedelegeerd aan een derde.
De Participanten kunnen zich slechts verhalen op het eigen vermogen van de Juridisch Eigenaar en op
het door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van het Fonds aangehouden vermogen.
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7.

Administrateur en Prime Broker

De Beheerder heeft Circle Investment Support Services B.V. benoemd als Administrateur van het Fonds.
De Administrateur is gevestigd aan de Utrechtseweg 31D te (3811 NA) Amersfoort. Zij is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 32081190.
Op grond van de tussen de Administrateur en de Beheerder gesloten administratieovereenkomst is de
Administrateur, onder supervisie van de Beheerder, verantwoordelijk voor:
• het communiceren met Participanten;
• het onderhouden van het Register van Participanten;
• de administratieve verwerking van uitgifte en inkoop van Participaties;
• het voorbereiden van en het voeren van de beleggingsadministratie en de financiële administratie
van het Fonds;
• het periodiek berekenen van de NAV van het Fonds en van de Participaties;
• het uitbetalen van vergoedingen en onkosten.
De Administrateur zal op geen enkele wijze en in geen enkel geval toezien op (de juistheid van) enige
investeringsbeslissing en de invloed hiervan op de prestaties van het Fonds.
Belangenconflicten
De Administrateur is juridisch en financieel onafhankelijk van zowel de Beheerder als het Fonds.
Aanhouden financiële instrumenten bij Prime Broker
Voor het uitvoeren van de transacties en het aanhouden van daaruit resulterende posities in financiële
instrumenten van het Fonds zal een rekening bij LYNX worden geopend. LYNX treedt op als Introducing
Broker in relatie tot Interactive Brokers (U.K.) Limited. Interactive Brokers (U.K.) Limited zal als Prime
Broker optreden. Interactive Brokers (U.K.) Limited is een beleggingsonderneming gevestigd in het
Verenigd Koninkrijk en is aldaar geregistreerd en onder toezicht gesteld. Zie voor de overeenkomst
tussen LYNX en de Prime Broker: www.lynx.nl/documenten.
Gebruik van financiële instrumenten
De Beheerder heeft in het Fondsreglement voorafgaande schriftelijke toestemming verleend dat de
Juridisch Eigenaar de financiële instrumenten door de Prime Brokers kan laten gebruiken (uitlenen en
herverpanding).
Stortingsrekening
Voor het aanhouden van gelden gebruiken de Beheerder en de Juridisch Eigenaar op dit moment de
volgende onder toezicht staande partijen:
• Bank Beheerder: Rabobank
• Bank Juridisch Eigenaar: ABN AMRO
Door de Juridisch Eigenaar is bij de bovenstaande bank een zogenoemde stortingsrekening geopend
waar toetredingsgelden van Participanten op worden ontvangen en uittredingsgelden ten gevolge van de
inkoop van Participaties worden uitgeboekt naar de vaste tegenrekening van de betreffende Participant.
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8.

Beleggingsbeleid en beleggingsrisico’s

Beleggingsdoelstelling
Het Fonds heeft als doelstelling een jaarlijks netto rendement van 8% tot 12% behalen, ongeacht de
richting van de markt. Het Fonds zorgt voor spreiding en heeft weinig tot geen correlatie met traditionele
vermogenscategorieën. Het Fonds is daarom een interessante toevoeging tot de beleggingsportefeuille
van iedere particuliere belegger.
Beleggingsbeleid
Het Fonds belegt in vrij verhandelbare liquide beursgenoteerde beleggingen en maakt gebruik van de
modernste beleggingsinstrumenten en -technieken om een positief rendement te behalen en de risico’s
te beperken. Beleggingsinstrumenten die gebruikt kunnen worden zijn met name: aandelen, opties,
futures, obligaties en CFD’s (contracts for difference). Het Fonds neemt zowel long als short posities in
en handelt in derivaten. De markten waarop het Fonds actief is, bevinden zich met name in Europa
(Euronext, DTB) en Noord-Amerika (Globex, NYSE, Nasdaq).
Het beleggingsbeleid van het Fonds is gebaseerd op automatische handelssystemen. Deze systemen
handelen op basis van vaststaande technische en/of fundamentele parameters die zijn bepaald uit
historische testen op basis van kwantitatieve data uit het verleden.
Het Fonds zal handelssystemen met verschillende technieken aanbieden, bijvoorbeeld:
• Trendvolgende systemen;
• Contraire systemen;
• Mean reversion systemen; en
• Fundamenteel long - short systemen.
Trendvolgende systemen
Een trendvolgend systeem is een systeem die de opwaartse of neerwaartse trend in een koers van de
afgelopen dagen of weken volgt. Het percentage winstgevende transacties van een trendvolgend
systeem ligt vaak onder de 50%, omdat trendvolgende systemen snel een verlies nemen, terwijl het
succesvolle transacties laat lopen.
Contraire systemen
Een contrair systeem is een systeem die tegen de trend van de afgelopen uren, dagen of weken gaat
handelen. Wanneer de beurs een hogere opening heeft ten opzichte van het slot van de vorige
handelsdag(en) en daarnaast aan meerdere technische voorwaarden voldoet, zal het contraire systeem
short gaan en winst nemen indien de beurs terugzakt naar het slot van de vorige handelsdag(en). Het
omgekeerde geldt bij een lagere opening ten opzichte van het slot van de vorige handelsdag(en). Het
contraire systeem gaat dan long met het doel om de positie bij een herstel met winst te verkopen.
Mean reversion systemen
Een mean reversion systeem is gebaseerd op de gedachte dat de koers na een relatief grote beweging
deels terug gaat naar het meerdaags gemiddelde. Op basis van meerdere technische indicatoren kan
een mean reversion systeem long of short gaan. Als op korte termijn een extreme opwaartse beweging is
geweest en alle indicatoren aan de voorwaarden voldoen, zal het systeem contrair aan de opwaartse
beweging positie innemen met de achterliggende gedachte dat de markt zal terugzakken. Het
omgekeerde geldt bij een relatief grote neerwaartse beweging. Het mean reversion systeem gaat dan
long met het doel om de positie bij een herstel met winst te verkopen.
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Fundamenteel long-short systemen
De samenstelling van de long-short portefeuille van het Fonds vindt plaats op basis van het door de
Beheerder ontwikkelde model. Met behulp van dit model wordt een inschatting gemaakt van de waarde
van beursgenoteerde ondernemingen. Er wordt gezocht naar ondernemingen die op basis van cijfers uit
het verleden een relatief goede of slechte operationele en financiële groei tonen en waarvan de aandelen
naar het oordeel van de Beheerder sterk onder- of overgewaardeerd zijn. De selectie vindt plaats aan de
hand van een verdieping van de analyse van alle beschikbare gegevens van de voorgeselecteerde
ondernemingen. Belangrijke criteria voor zowel de voor- als definitieve selectie van de investeringen zijn:
• de groei van de operationele cashflow en winst;
• de kwaliteit van het management en de Raad van Commissarissen;
• de balans en daarmee de continuïteit van de onderneming;
• de marktpositie en de ontwikkeling hiervan;
• de eventuele relatieve onderwaardering of overwaardering van de onderneming;
• de waardering van de onderneming in haar sector; en
• de spreiding in sectoren.
Benchmark
Het Fonds heeft geen benchmark, maar streeft een absoluut rendement na. Het Fonds heeft als
doelstelling een jaarlijks netto rendement van 8% tot 12% behalen, ongeacht de richting van de markt.
Leverage
Het Fonds mag gebruik maken van leverage (kredietfaciliteiten/leningen, short transacties in effecten,
transacties in derivaten) bij de Prime Broker ter uitvoering van het beleggingsbeleid. Er is geen maximum
gesteld aan het bedrag dat kan worden geleend. Het Fonds draagt daardoor met betrekking tot de
leverage een risico van maximaal 100% van de NAV van het Fonds, zoals berekend op de
Waarderingsdag.
Derivaten
Het Fonds zal voor de uitvoering van zijn beleggingsbeleid gebruik maken van beursgenoteerde
derivaten, zoals futures. Hierbij gelden geen beperkingen.
Short transacties
Het Fonds kan short transacties aangaan. In geval van een short transactie worden effecten verkocht die
de verkoper niet bezit. Om de verkochte effecten te kunnen leveren, leent de verkoper de effecten van
een derde partij. Daarvoor zal het Fonds onderpand afgeven, in contanten en/of effecten. De omvang
van het onderpand bepaalt het maximum waarvoor effecten geleend mogen worden en short posities
aangegaan kunnen worden.
Voor de omvang van de shortposities gelden verder geen beperkingen. Een short positie wordt gesloten
door zoveel effecten in de markt te kopen als nodig is om eenzelfde aantal effecten als geleend terug te
leveren aan de uitlener. Leentransacties zullen worden aangegaan tegen marktconforme condities, de
kosten komen ten laste van het resultaat van het Fonds.
Verstrekken van zekerheden
Het Fonds mag zekerheden verstrekken voor de nakoming van zijn verplichtingen uit aangegane
transacties of leningen.
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Uitlenen van effecten
Het Fonds kan met de Prime Broker transacties aangaan met betrekking tot het (uit)lenen van effecten
(“Securities Lending/Borrowing”). Het Fonds gaat deze transacties met diverse marktpartijen nagenoeg
uitsluitend aan op basis van standaardcontracten zoals die worden ontwikkeld door de betreffende
belangenorganisaties. Financiële instrumenten kunnen worden in- of uitgeleend van/aan de Prime
Broker, aan haar gelieerde partijen of partijen die de financiële instrumenten verkopen (short selling). Het
Fonds kan transacties tot het uitlenen van effecten aangaan tot maximaal 100% van de
beleggingsportefeuille. Het Fonds zal ervoor zorgen, dat ter afdekking van de door deze transacties
ontstane kredietrisico’s (exposures), voldoende zekerheden worden verkregen zoals dat voor dit product
gebruikelijk is. Gebruikelijk is dat cash als onderpand wordt gegeven. Bij het bepalen van de hoeveelheid
cash als onderpand die nodig is voor uitgeleende aandelen is het gebruikelijk dat de uitlener een
onderpand vereist van 102% van de slotkoers van de vorige dag van de onderliggende waarde
vermenigvuldigd met het aantal uitgeleende stukken. De vergoeding die voor het uitlenen van effecten
wordt ontvangen, zal ten goede komen aan het Fonds.
Periodieke beoordeling liquiditeitsrisico
Het Fonds belegt in vrij verhandelbare liquide beursgenoteerde beleggingen en is derhalve niet
blootgesteld aan een significant liquiditeitsrisico. Het Fonds kan derhalve haar belangen in korte tijd op
een verantwoorde wijze zonder noemenswaardige koerseffecten liquideren. De Beheerder controleert
periodiek of de in de portefeuille opgenomen financiële instrumenten nog steeds aan dat criterium
voldoen en zal, indien dat niet meer het geval blijkt, passende maatregelen nemen.
De Beheerder zal de Participanten onverwijld in kennis stellen van eventuele nieuwe regelingen voor het
liquiditeitsbeheer.
Uitoefening van stemrecht
De Beheerder heeft het recht ten aanzien van de effecten behorende tot het Fondsvermogen, de aan die
effecten verbonden rechten (waaronder stemrecht) uit te oefenen. De Beheerder heeft een beleid
ontwikkeld om te bepalen wanneer en op welke wijze zij de stemrechten verbonden aan de hiervoor
genoemde effecten zal uitoefenen. De Beheerder zal zich hierbij laten leiden door het belang van de
gezamenlijke Participanten.
Een beknopte beschrijving van dit beleid en van de bijzonderheden van de op basis van dit beleid te
ondernemen acties wordt op verzoek aan Participanten ter beschikking gesteld.
Wijziging beleggingsbeleid en voorwaarden Fonds
De Beheerder kan wijzigingen aanbrengen in het beleggingsbeleid en in de beleggingsrestricties van het
Fonds zoals opgenomen in dit Prospectus. Deze wijzigingen in het beleggingsbeleid en in de
beleggingsrestricties en wijzigingen van de voorwaarden zoals vastgelegd in dit Prospectus en het
Fondsreglement worden op de Website geplaatst, voorzien van een toelichting. Voor zover het
beleggingsbeleid van de Beheerder wordt gewijzigd of door een wijziging van de voorwaarden zoals
vastgelegd in dit Prospectus en het Fondsreglement rechten of zekerheden van Participanten worden
verminderd of lasten aan hen opgelegd, worden deze wijzigingen niet ingeroepen voordat één maand is
verstreken na bekendmaking van de wijziging. Participanten kunnen binnen deze periode onder de
gebruikelijke voorwaarden uittreden.
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9.

Beleggingstechnieken en -restricties

Beleggingstechnieken
Het Fonds houdt een effectenrekening aan bij LYNX. Voor het uitvoeren van het beleggingsbeleid zal het
Fonds gebruik maken van het handelsplatform van LYNX. Alle effectentransacties die voor het Fonds
worden uitgevoerd vinden plaats door middel van het handelsplatform van LYNX. Via dit platform vindt
de volledige ordervastlegging, uitvoering en terugmelding plaats.
Beleggingsrestricties
Het Fonds voert zijn beleggingsbeleid uit onder de volgende beperkende voorwaarden:
• Het Fonds mag slechts transacties verrichten, waarvoor zij op basis van een automatisch
handelsalgoritme een signaal krijgt;
• Het Fonds werkt met een maximaal risico per positie. Dit maximum is afhankelijk van de posities
die worden aangegaan.
Hefboomfinanciering
Het Fonds handelt onder andere in futures en maakt derhalve gebruik van hefboomfinanciering. De
hefboomfinanciering is meer dan driemaal de intrinsieke waarde van het Fonds. De Beheerder zal
daarom elk half jaar de hefboomfinanciering aan de betreffende autoriteiten, waaronder de AFM en DNB,
rapporteren.
Het Fonds kan via geleend geld en derivaten posities aangaan voor bedragen die de totale waarde van
de beleggingsinstelling overtreffen, waardoor een hefboom ontstaat. Hierdoor kunnen
koersschommelingen een vergrotend effect hebben op de waarde van de deelnemingsrechten in het
Fonds, zowel positief als negatief.
Ter dekking van het hefboomrisico wordt zowel een initiële marge als een behoudensmarge
aangehouden. De hoogte van deze marge en de hefboom is onder andere afhankelijk van het soort
financiële instrument waarin wordt belegd en of de positie overnight kan worden aangehouden. De
hoogte van de marge wordt continue in het handelsplatform van LYNX weergegeven.
De marge bestaat uit de waarde van de ingenomen posities door het Fonds. Interactive Brokers (U.K.)
Limited financiert de op marge ingenomen posities. Naast Interactive Brokers (U.K.) Limited zijn er geen
andere hefboomfinancieringsbronnen.
De Beheerder zal geen recht op hergebruik van zekerheden of garanties in het kader van de
hefboomfinancieringsregeling verlenen.
De Beheerder zal de Participanten onverwijld in kennis stellen van wijzigingen in de maximale
hefboomfinanciering, verleende rechten op het hergebruik van zekerheden of garanties die zijn verleend
of wijzigingen in het totale bedrag van de door het Fonds gebruikte hefboomfinanciering.
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Risico- en positiemanagement
Teneinde risicospreiding te bereiken, hebben de Beheerder en Bewaarder risicobeperkende maatregelen
ingeregeld:
•

Risicomodellen
Het Fonds houdt zijn posities in financiële instrumenten en geld aan bij de Prime Broker. De Prime
Broker gebruikt haar eigen risicomodel, dat de waarde uitrekent die als onderpand moet worden
gegeven voor de risico’s die voortvloeien uit de bij LYNX gehouden posities. De Prime Broker houdt
zeer actief het door hen berekende risico ten opzichte van de bij hen aangehouden waarde in de
gaten.
Daarnaast bewaakt de Beheerder op continue basis of de posities van het Fonds nog kunnen
voldoen aan de behoudensmarge. Wanneer het Fonds niet meer voldoet aan de behoudensmarge,
zullen posities worden afgebouwd.

•

Restrictietoetsing door de Bewaarder
Naast het continu bewaken van de beleggingsrestricties door de Beheerder, toetst de Bewaarder
ten minste maandelijks alle transacties (achteraf) aan de beleggingsrestricties in dit Prospectus en
heeft de bevoegdheid deze terug te draaien indien de transacties niet in het beleggingsbeleid
passen.

23

10. Beleggers- en risicoprofiel
Beleggersprofiel
Het Fonds richt zich vooral op particuliere beleggers met gedegen kennis van zaken, een solide financiële
positie en ervaring op het gebied van beleggen. Het Fonds kan posities aangaan die groter zijn dan de
NAV. Daardoor kunnen prijsschommelingen een groot effect hebben op de NAV van het Fonds. Als
belegger ligt u er niet wakker van als de koers van het Fonds een keer sterk daalt, omdat u zich realiseert
dat incidentele koersdalingen op termijn weer kunnen worden goedgemaakt.
Het Fonds heeft als doelstelling: het behalen van een netto rendement van 8% tot 12% per jaar,
ongeacht de richting van de markt. Het Fonds is daarmee een interessante toevoeging tot de
beleggingsportefeuille van de particuliere belegger. Het zorgt voor spreiding en heeft weinig tot geen
correlatie met traditionele vermogenscategorieën.
Het wordt sterk afgeraden met geleend geld deel te nemen in het Fonds.
Risicoprofiel
Het Fonds belegt volgens het beleggingsbeleid zoals hiervoor weergegeven. De waarde van Participaties
in het Fonds kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst. Op basis van het beleggingsbeleid valt het Fonds in de door de AFM gedefinieerde
risicocategorie ‘zeer groot’. De Beheerder kan niet garanderen dat Participaties in het Fonds in waarde
zullen stijgen.
Elke positie in futures wordt door de Beheerder voorzien van een stop loss order. Dit houdt in dat het
maximale verlies op elke positie van tevoren vaststaat. Daarnaast bewaakt de Beheerder op continue
basis of de posities van het Fonds nog kunnen voldoen aan de behoudensmarge. Wanneer het Fonds
niet meer voldoet aan de behoudensmarge, zullen posities worden afgebouwd.
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11. Risico’s
Beleggen brengt risico’s met zich. Hieronder worden de belangrijkste beleggings-, operationele,
financiële en overige risico’s vermeld alsmede de maatregelen die de Beheerder heeft genomen ter
acceptatie, voorkoming, beperking of afwenteling van deze risico’s. De onderstaande classificatie van
risico’s is bedoeld om een overzicht te geven van de risico’s die zich voor kunnen doen bij deelname in
het Fonds. Dit overzicht is niet uitputtend. De hierna weergegeven risico’s zijn geordend volgens de
belangrijkheid ervan.
Beleggingsrisico's
Aan een participatie in het Fonds zijn financiële risico’s verbonden. De waarde van een participatie in het
Fonds kan zowel stijgen als dalen. Participanten in het Fonds krijgen mogelijk minder terug dan zij
hebben ingelegd. Hieronder wordt een overzicht van risicofactoren gegeven die voor Participanten over
het algemeen relevant zijn in het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid ervan. De belangrijkste
beleggingsrisico’s zijn de volgende:
•

Rendementsrisico
Het daadwerkelijk gerealiseerde rendement van de belegging in Participaties van het Fonds over de
periode van aankoopmoment tot verkoopmoment staat niet op een eerder moment vast dan op het
verkoopmoment. Het rendement is niet gegarandeerd. Er bestaat geen enkele garantie dat de
beleggingsdoelstelling zal worden behaald. De waarde van Participaties fluctueert met
koerswijzigingen en is onder andere afhankelijk van de financiële instrumenten waarin wordt belegd
en de keuzes die worden gemaakt bij de uitvoering van het beleggingsbeleid.

•

Marktrisico
Het risico dat marktbewegingen van invloed zijn op de waarde van het Fonds. Met name
schommelingen in individuele aandelen, derivaten en vergelijkbare financiële instrumenten kunnen de
waarde van het Fonds beïnvloeden.

•

Short positie risico
De inherente risico’s van een short positie zijn groter dan die van een long positie: terwijl het
maximale verlies van een long positie een plafond bereikt wanneer de waarde van het onderliggende
effect nul wordt, zal het maximale verlies van een short positie afhangen van de stijging van de
waarde van het onderliggende effect, een stijging die in theorie onbeperkt kan zijn.

•

Onderpandrisico
Dit betreft het risico dat posities geliquideerd moeten worden om aan de margeverplichtingen te
voldoen. De Beheerder bewaakt op continue basis of de posities van het Fonds nog kunnen voldoen
aan de behoudensmarge. Wanneer het Fonds niet meer aan de behoudensmarge kan voldoen,
zullen posities worden afgebouwd.

•

Concentratierisico
Dit betreft het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde
activa of op bepaalde markten. Het Fonds belegt vooral in zeer liquide financiële producten in
Europa en Amerika en het concentratierisico is derhalve laag.
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•

Afwikkelingsrisico
Afwikkelingsrisico is het risico dat een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals
verwacht, omdat de betaling of levering door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de
initiële voorwaarden gebeurt. Voor op de beurs verhandelde financiële derivaten, zoals futures, die
cash worden afgewikkeld, geldt dat het afwikkelingsrisico beperkt is, omdat deze transacties tot
stand komen op georganiseerde beurzen waarbij de clearinginstellingen de verplichting van de
tegenpartij overnemen en over het algemeen eisen dat er zekerheden worden gestort voordat een
positie kan worden geopend.

Operationele risico’s
Het betreft risico’s als gevolg van niet afdoende of falende interne processen, falende systemen,
menselijk gedrag of als gevolg van externe gebeurtenissen. Hierbij kan gedacht worden aan een onjuiste
afwikkeling van transacties, fouten in de verwerking van gegevens en het verloren gaan van informatie.
De belangrijkste operationele risico’s zijn de volgende:
•

IT-risico: falen van software en hardware
Het IT-risico wordt afgedekt door elkaar aanvullende beheersmaatregelen zoals back-up procedures,
logische en fysieke toegangsbeveiliging en testprocedures.

•

Implementatierisico (algoritmische strategieën)
Het implementatierisico betreft het verrichten van transacties op basis van softwarematige
inconsistenties of incorrecte aannames. Het implementatierisico wordt ondervangen door het
grondig (back)testen van strategieën alvorens deze in productie te nemen.

Financiële risico’s
De beleggingsactiviteiten van het Fonds staan bloot aan diverse financiële risico’s met betrekking tot de
gehouden beleggingen in het Fonds. Dit betreft hoofdzakelijk de volgende risico’s: renterisico,
valutarisico, prijsrisico, tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico.
•

Renterisico
Renterisico is te omschrijven als het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren
als gevolg van renteontwikkelingen. Sommige financiële instrumenten hebben stevige koersreacties
op veranderingen in de rente.

•

Valutarisico
De waarde van beleggingen in financiële instrumenten in een andere valuta dan de euro, wordt
beïnvloed door de ontwikkelingen van de valutakoersen ten opzichte van de euro. Valutakoersen
kunnen grote veranderingen laten zien. Deze veranderingen kunnen ertoe leiden dat het rendement
op de beleggingen teniet worden gedaan door de verandering in de valutakoers. De Beheerder kan
besluiten om het valutarisico geheel of gedeeltelijk af te dekken, maar is hiertoe niet verplicht.
Hierdoor kan een koersdaling van een bepaalde valuta tot een verlies voor het Fonds leiden.

•

Prijsrisico
Prijsrisico is het risico dat de waarde van een financieel instrument zal fluctueren als gevolg van
veranderingen van marktprijzen, veroorzaakt door factoren die uitsluitend gelden voor het individuele
instrument of de uitgevende instelling hiervan, of door factoren die alle instrumenten die verhandeld
worden in de markt beïnvloeden. Omdat alle financiële beleggingen worden gewaardeerd tegen reële
waarde waarbij waardewijzigingen onmiddellijk in de winst- en verliesrekening wordt verwerkt, zijn
alle wijzigingen in marktomstandigheden direct zichtbaar in het beleggingsresultaat.
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•

Tegenpartijrisico derivaten
Tegenpartijrisico is het risico dat de tegenpartij van een financieel contract haar verplichtingen niet na
kan komen. Voor op de beurs verhandelde financiële derivaten, zoals futures, die cash worden
afgewikkeld, geldt dat het tegenpartijrisico beperkt is, omdat deze transacties tot stand komen op
georganiseerde beurzen waarbij de clearinginstellingen de verplichting van de tegenpartij overnemen
en over het algemeen eisen dat er zekerheden worden gestort voordat een positie kan worden
geopend.

•

Liquiditeitsrisico inzake beleggingen
Liquiditeitsrisico is te omschrijven als het risico dat het Fonds niet de mogelijkheid heeft om de
financiële middelen te verkrijgen die nodig zijn om aan de verplichtingen uit hoofde van financiële
instrumenten te voldoen. Het Fonds belegt in vrij verhandelbare, liquide beursgenoteerde
beleggingen en is derhalve niet blootgesteld aan een significant liquiditeitsrisico. Het Fonds kan
derhalve haar belangen in zeer korte tijd op een verantwoorde wijze afbouwen.

Overige risico’s
•

Hefboomrisico
Het Fonds kan via geleend geld en derivaten posities aangaan voor bedragen die de totale waarde
van het Fonds overtreffen, waardoor een hefboom ontstaat. Hierdoor kunnen koersschommelingen
een vergrotend effect hebben op de waarde van het Fonds, zowel positief als negatief.

•

Risico van uitlenen effecten
Ter zake van het uitlenen van in de effectenportefeuille van het Fonds voorkomende effecten bestaat
er het risico dat de inlener van de effecten zijn verplichting tot (tijdige) teruglevering van de aandelen
niet nakomt. Ter afdekking van dat risico zullen de voor dergelijke transacties gebruikelijke
vervangende zekerheden worden verlangd.

•

Risico van beperkte inkoopmogelijkheid en overdracht
Als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid van de Participaties (alleen door verkoop aan het
Fonds op vastgestelde tijdstippen) kan een belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstig
moment te gelde worden gemaakt. In uitzonderlijke situaties kan sprake zijn van verminderde
mogelijkheid van verkoop van Participaties aan het Fonds. De Participaties kunnen in het geheel niet
aan derden worden overgedragen.

•

Risico van (fiscale) wetswijzigingen
Dit is het risico dat de fiscale behandeling van het Fonds in negatieve zin wijzigt of dat andere
wetgeving tot stand komt die een negatieve invloed heeft op het Fonds.

•

Risico van verlies van in bewaring gegeven activa
In geval van insolvabiliteit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Juridisch Eigenaar, de
Bewaarder en Prime Broker bestaat het risico van verlies van in bewaring gegeven activa. Dit risico
wordt beheerst doordat de Bewaarder aansprakelijk is voor verlies van financiële instrumenten.

•

Inflatierisico
Dit is het risico dat de koopkracht van het in het Fonds belegde bedrag kan afnemen in geval van
geldontwaarding.
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•

Risico’s van macro- en meso-economische en geopolitieke aard
Het Fonds kan onderhevig zijn aan waardemutaties ten gevolge van, onder andere, veranderingen in
economische,
geopolitieke
en
bedrijfs(tak)ontwikkelingen
(faillissementen
en
andere
debiteurenrisico’s) en plotselinge grote verschillen in vraag en aanbod op financiële markten door
toedoen van voornoemde factoren. Dit kan illiquiditeit van de daaraan gekoppelde financiële
instrumenten tot gevolg hebben.

•

Kwalificatierisico fonds voor gemene rekening
In de literatuur en jurisprudentie zijn fondsen voor gemene rekening herhaaldelijk als
personenvennootschap aangemerkt. De kwalificatie als personenvennootschap heeft onder meer
gevolgen voor de toepasselijkheid van de wettelijke regels met betrekking tot
personenvennootschappen, in het bijzonder de wettelijke regels met betrekking tot hoofdelijke
aansprakelijkheid van de vennoten. Met het oog op dit kwalificatierisico bepaalt het Fondsreglement
dat het Fonds geen Personenvennootschap vormt. Tevens bepaalt het Fondsreglement dat het
accepteren van het Fondsreglement, een verzoek tot toekenning of inkoop van Participaties en
hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt, geen rechten en verplichtingen doet ontstaan tussen de
Participanten onderling.

Afdekken risico’s
Hieronder worden enkele maatregelen weergegeven, die de Beheerder heeft genomen om de hiervoor
vermelde risico’s (deels) af te kunnen dekken.
•

Eigen vermogen en solvabiliteit
De Beheerder beschikt over een voldoende eigen vermogen en voldoende solvabiliteit, uitgedrukt in
een minimaal aan te houden toetsingsvermogen. Het toetsingsvermogen bedraagt EUR 200.000 en
bestaat volledig uit het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal. Doorlopend (en jaarlijks door de
accountant) wordt de hoogte en samenstelling van het eigen vermogen getoetst.

Indien wordt voorzien of redelijkerwijze kan worden voorzien dat de solvabiliteit van de Beheerder niet
voldoet of niet zal voldoen aan het toetsingsvermogen, geeft zij hiervan onverwijld kennis aan DNB.
•

Bijkomend eigen vermogen
Indien de waarde van het Fonds hoger wordt dan EUR 250 miljoen, zal de Beheerder een extra
bedrag aan eigen vermogen aanhouden. Dit bedrag is gelijk aan 0,02% van de waarde dat hoger ligt
dan EUR 250 miljoen, met dien verstande dat het eigen vermogen de EUR 10 miljoen niet te boven
gaat.
Het bedrag aan eigen vermogen zal echter nooit minder zijn dan een kwart van de vaste kosten in
het voorafgaande jaar.

Het eigen vermogen (inclusief het bijkomend eigen vermogen) zal worden belegd in liquide middelen of in
activa die op korte termijn direct in contant geld kunnen worden omgezet en zal geen speculatieve
posities omvatten.
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12. Toetreden Fonds
Open eind karakter
Het Fonds heeft een open eind karakter. Dit betekent dat het Fonds – behoudens bijzondere
omstandigheden – op regelmatige basis bereid en gehouden is Participaties uit te geven en in te kopen
of de waarde van de Participaties terug te betalen. Uitgifte en inkoop van Participaties vindt slechts
plaats op de Handelsdagen.
Rechten Participanten op het Fondsvermogen
Iedere Participant is economisch gerechtigd tot het vermogen van het Fonds in verhouding tot het door
hem gehouden aantal Participaties. De Participaties vertegenwoordigen de gerechtigdheid tot het Fonds
dat door de Beheerder wordt beheerd in overeenstemming met een beleid zoals omschreven in dit
Prospectus. De Participaties luiden op naam. Bewijzen van deelneming worden niet uitgegeven.
Gelijke behandeling van Participanten
Het Fonds zal Participanten in vergelijkbare gevallen op een gelijke manier behandelen.
Billijke behandeling Participanten
De Beheerder zal bij ieder besluit dat het Fonds neemt steeds afwegen of de gevolgen daarvan onbillijk
zijn ten opzichte van de Participanten, gegeven de inhoud van het Prospectus en wat de Participanten
op grond daarvan en op grond van de toepasselijke regelgeving redelijkerwijs mogen verwachten. Geen
van de Participanten krijgt een voorkeursbehandeling.
Toekenning (uitgifte) van Participaties
Participaties worden toegekend door de Beheerder door inschrijving in het Register dat door de
Administrateur wordt gehouden. Toekenning van Participaties geschiedt slechts wanneer naar het
oordeel van de Beheerder de identiteit van een Participant genoegzaam is vastgesteld, behoudens in
gevallen waarvoor een uitzondering is gemaakt. De informatie aan de hand waarvan de identiteit van
Participanten wordt vastgesteld, dient uitsluitend ter voldoening aan wet- en regelgeving en zal, indien
daartoe een verzoek wordt ontvangen, uitsluitend worden geopenbaard aan de bevoegde autoriteiten. In
beginsel vindt toekenning plaats op de Handelsdag van iedere maand dan wel op een nader door de
Beheerder vast te stellen Werkdag.
Verzoek tot toekenning van Participaties
Een verzoek tot toekenning van Participaties in de Participatieklassen A, B of C dient de Beheerder
uiterlijk vijf Werkdagen voorafgaande aan de Handelsdag te hebben bereikt, dan wel op een door de
Beheerder te bepalen kortere termijn. Het verzoek vermeldt het bedrag in EUR waarvoor toekenning in
Participaties wordt verzocht. Participaties worden slechts toegekend als het daarvoor verschuldigde
bedrag uiterlijk 3 Werkdagen voorafgaand aan de Handelsdag op de rekening van het Fonds (ten name
van de Juridisch Eigenaar) is bijgeschreven.
Een te late storting wordt gezien als een tijdige storting voor de volgende Handelsdag. Over de periode
tussen ontvangst van de storting en de toekenning van Participaties zal geen rente worden vergoed.
Het aantal Participaties dat wordt toegekend is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt
verzocht, gedeeld door de NAV per Participatie op de Waarderingsdag.
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Minimumbedragen
De minimumbedragen voor participatie in het Fonds en waarvoor vervolgstortingen gemaakt – en
onttrekkingen verricht - kunnen worden, zijn per Participatieklasse als volgt:
Participatieklasse A: EUR 5.000
Participatieklasse B: EUR 100.000; en
Participatieklasse C: EUR 500.000.
De Beheerder kan in bijzondere gevallen uitzonderingen maken op bovenstaande minimum
participatiebedragen per Participatieklasse.
Sluiting Fonds
De Beheerder kan besluiten het Fonds te sluiten voor nieuwe deelnemers. Tevens kan de Beheerder,
zonder opgaaf van reden, aan een Participant toekenning van Participaties weigeren.
Opschorten toekenning
De Beheerder kan toekenning van Participaties opschorten indien (i) de waarde van activa en/of passiva
waarin het Fonds belegt niet kan worden vastgesteld; of (ii) de middelen van communicatie of
berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van de waarde van het Fonds niet
meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het
Fonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; of (iii)
indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire
situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de Beheerder verhinderen de waarde van het
Fonds te bepalen. Opschorten kan eveneens in het geval dat zich, naar het uitsluitend oordeel van de
Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die opschorten rechtvaardigt. Een dergelijke
bijzondere omstandigheid kan zijn:
(i) dat in redelijkheid kan worden verwacht dat toekenning van Participaties tot gevolg zal hebben
dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten onevenredig worden
geschaad, dan wel
(ii) dat belegging van het bedrag dat door toekenning van Participaties wordt ontvangen – gelet op
de marktomstandigheden – onverantwoord of onmogelijk is; of
(iii) een besluit tot ontbinding van het Fonds genomen is.
De Beheerder deelt de betrokkenen binnen een redelijke termijn mee dat de toekenning is opgeschort.
Register van Participanten
Participaties worden toegekend doordat de Administrateur de Participaties inschrijft in het Register van
Participanten dat de Administrateur aanhoudt. De Administrateur houdt het Register bij. Het Register zal
met betrekking tot iedere Participant vermelden:
(i)
het aantal gehouden Participaties;
(ii) het bankrekeningnummer van de Participant waarop hij betalingen van het Fonds wenst te
ontvangen (de bankrekening dient te worden aangehouden bij een kredietinstelling gevestigd in
een lidstaat van de Europese Unie).
Een Participant zal iedere wijziging in de hiervoor bedoelde gegevens onmiddellijk aan de Administrateur
doorgeven. Het Register wordt door de Administrateur geactualiseerd na iedere uitgifte en inkoop van
Participaties. Een Participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het Register opvragen bij
de Administrateur maar uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving betreft.
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Betaling door het Fonds op de in het Register vermelde bankrekening bevrijdt het Fonds en de
betreffende Participant verleent het Fonds hiervoor bij voorbaat kwijting.
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13. Uittreden Fonds
Op verzoek van een Participant koopt het Fonds de Participaties in. Inkoop van Participaties geschiedt
door het Fonds en kan uitsluitend plaatsvinden op de Handelsdag, dan wel op een nader door de
Beheerder vast te stellen Werkdag.
Verzoek Participant
Een verzoek van een Participant als hiervoor bedoeld dient de Beheerder uiterlijk vijf Werkdagen
voorafgaande aan de Handelsdag te hebben bereikt, dan wel op een door de Beheerder te bepalen
kortere termijn. Een dergelijk verzoek dient te luiden in Participaties die tot in maximaal vier decimalen zijn
gespecificeerd. Voor het inkopen (onttrekking) van Participaties hanteert de Beheerder de minimum
bedragen per Participatie waarbij het restant niet minder mag worden dan de minimale initiële
participatiebedragen.
Opschorten inkoop
De Beheerder kan inkoop van Participaties opschorten indien (i) de waarde van activa en/of passiva
waarin het Fonds belegt niet kan worden vastgesteld; of (ii) de middelen van communicatie of
berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de bepaling van de waarde van het Fonds niet
meer functioneren of indien om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het
Fonds niet met de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; of (iii)
indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische, militaire of monetaire
situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de Beheerder verhinderen de waarde van het
Fonds te bepalen. Opschorten kan eveneens in het geval dat zich, naar het uitsluitend oordeel van de
Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die opschorten rechtvaardigt. Een dergelijke
bijzondere omstandigheid kan zijn:
(i) dat in redelijkheid kan worden verwacht dat inkoop van Participaties tot gevolg zal hebben dat
de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten onevenredig worden
geschaad, dan wel
(ii) dat belegging van het bedrag dat door inkoop van Participaties wordt uitbetaald – gelet op de
marktomstandigheden – onverantwoord of onmogelijk is; of
(iii) een besluit tot ontbinding van het Fonds genomen is
De Beheerder deelt de Participanten binnen een redelijke termijn mee dat de inkoop is opgeschort.
Er zijn voldoende waarborgen aanwezig opdat, behoudens wettelijke bepalingen en de hiervoor
bedoelde gevallen, aan de verplichting om in te kopen en terug te betalen kan worden voldaan.
Opschorten inkoop na ontbinding
Na ontbinding van het Fonds vindt geen inkoop van Participaties meer plaats. Inkoop van Participaties
vindt niet plaats gedurende de periode dat toekenning van Participaties niet mogelijk is.
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Koopprijs
De koopprijs voor een in te kopen Participatie is gelijk aan de NAV van de Participatie. De Beheerder stelt
de waarde van de Participatie vast op de dag van verkrijging. Dit gebeurt op basis van de NAV op de
Waarderingsdag.
Voldoen koopprijs
Het Fonds voldoet de koopprijs voor de ingekochte Participatie(s) aan de Participant binnen tien
Werkdagen na de verkrijging van de desbetreffende Participaties. Betaling van de koopprijs vindt plaats
door bijschrijving van de koopprijs op de door de Participant aangehouden rekening bij de
kredietinstelling, zoals vermeld in het Register van Participanten.
Vervallen ingekochte Participaties
De Participaties die door het Fonds worden ingekocht en ten titel van bewaring zijn overgedragen aan de
Bewaarder komen te vervallen.
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14. Overdracht van Participaties
Participaties kunnen niet worden overgedragen aan anderen dan het Fonds, die deze verkrijgt ten titel
van inkoop. De Participaties kunnen wel aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie (de
“Gerechtigden”) worden overgedragen in het kader van het afwikkelen van een nalatenschap. De
Gerechtigden moeten als erfgenaam in een verklaring van erfrecht zijn genoemd. Deze Gerechtigden
dienen contact op te nemen met de Beheerder en een verklaring van erfrecht en kopie legitimatiebewijs
te verstrekken aan de Beheerder alvorens de Participaties kunnen worden overgedragen. Voor de
voorwaarden waaronder Participaties aan het Fonds overgedragen kunnen worden, wordt verwezen
naar de paragraaf “Uittreden Fonds”.
Verbod op creëren van van Participaties afgeleide rechten
Het ten behoeve van derden creëren van van Participaties afgeleide rechten is niet toegestaan
behoudens na goedkeuring daartoe van het Fonds.
Verbod op overdragen van van Participaties afgeleide rechten
Van Participaties afgeleide rechten mogen niet worden overgedragen anders dan aan bloed- en
aanverwanten in de rechte linie in het kader van het afwikkelen van een nalatenschap conform de
procedure zoals hiervoor weergegeven in de paragraaf “Overdracht van Participaties”.
Verplichte overdracht van Participaties
Indien een uiteindelijk gerechtigde tot van Participaties afgeleide rechten een opdracht tot verkoop geeft
aan een financiële instelling die optreedt als intermediair, dan is deze instelling gelijktijdig verplicht tot
overdracht van de Participaties door deze door het Fonds te laten inkopen.
Inkoop Participaties bij overtreding verboden en niet nakomen verplichte overdracht
Overtreding van het verbod op het creëren of overdragen van van Participaties afgeleide rechten of het
niet nakomen van de verplichte overdracht als hiervoor genoemd, leidt onmiddellijk tot een overeenkomst
van inkoop van de aan de betreffende afgeleide rechten ten grondslag liggende Participaties door het
Fonds, ongeacht de waarde van deze Participaties. Levering en betaling zullen plaatsvinden op de
eerstvolgende Handelsdag na het verstrijken van een periode van vijfentwintig dagen nadat het Fonds
met het creëren of de overdracht van de afgeleide rechten als bedoeld in deze paragraaf bekend is
geworden. Indien op dat moment inkoop door het Fonds is gestaakt, zullen levering en betaling
plaatsvinden op de eerstvolgende Handelsdag waarop aan inkoop van Participaties door het Fonds weer
uitvoering wordt gegeven.
Koopprijs
Als koopprijs voor de in overeenstemming met de voorgaande paragraaf “Inkoop Participaties bij
overtreding verboden en niet nakomen verplichte overdracht” ingekochte Participaties geldt het laagste
bedrag van:
(i) de NAV op de Waarderingsdag, volgend op het creëren of de overdracht van de Participaties
afgeleide rechten als bedoeld in de paragraaf “Van participaties afgeleide rechten”; dan wel
(ii) de NAV op de Waarderingsdag waarop levering en betaling plaatsvinden als omschreven in de
voorgaande alinea.
Wijze van verstrekken van opdrachten tot toekenning en inkoop
De (toekomstige) Participant, die via een opdracht om toekenning of inkoop van Participaties verzoekt,
moet gebruik maken van een formulier dat bij de Beheerder via de Website te downloaden is, dan wel
zijn opdracht op een andere door de Beheerder goedgekeurde wijze indienen. Alle verstrekte opdrachten
luiden in EUR of in Participaties tot in maximaal vier decimalen nauwkeurig in geval van inkoop. De
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Participant is niet gerechtigd de opdracht die hij heeft gegeven te annuleren, behalve met inachtneming
van de gestelde termijn waarbinnen initiële opdrachten tot toekenning of inkoop de Beheerder dienen te
hebben bereikt.
Als het door de Participant gestorte bedrag anders blijkt te zijn dan het bedrag waarvoor de Participant
toekenning heeft verzocht, maar wel gelijk is aan of hoger is dan de minimumdeelname van EUR 5.000,komt het verzoek tot toekenning niet te vervallen. In dat geval voert de Beheerder het verzoek voor het
gestorte bedrag uit.
Waarborgen
De Beheerder zal zorg dragen dat het Fonds voldoet aan de vereisten die de Toezichthouder heeft
gesteld aan de waarborgen die open-end beleggingsinstellingen moeten aanhouden. Hierdoor is
voldoende gegarandeerd dat – behoudens wettelijke bepalingen en uitzonderlijke situaties – het Fonds in
voorkomende gevallen de voor inkoop benodigde liquide middelen vrij zal kunnen maken.
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15. Waardebepaling van de Participaties
De NAV per Participatie in een Participatieklasse wordt in vier decimalen (publicatie op de Website met
twee decimalen) berekend door de NAV per Participatieklasse te delen door het aantal in de betreffende
Participatieklasse uitstaande Participaties.
Op de Waarderingsdag stelt de Administrateur de NAV per Participatie in Participatieklasse A, B, en C
vast op grond van onderstaande waarderingsgrondslagen. Ten behoeve hiervan wordt de waarde van de
activa – inclusief het saldo van baten en lasten over het al verstreken deel van het lopende boekjaar,
verminderd met de verplichtingen/passiva (daarbij rekening houdende met de verschillende
kostenstructuren van de Participatieklassen) – gedeeld door het aantal uitstaande Participaties per
Participatieklasse.
Waardering financiële instrumenten andere activa en passiva op de Waarderingsdag
De waardering van activa en passiva van het Fonds vindt als volgt plaats:
• financiële instrumenten, geldmarktinstrumenten en andere vermogensbestanddelen die aan een
gereglementeerde markt zijn genoteerd of daarop worden verhandeld, worden gewaardeerd op de
laatst bekende slotkoers (of laatst bekende afwikkelingsprijs ingeval futures forwards en opties) op
de betreffende Waarderingsdag;
• liquide middelen en deposito’s worden gewaardeerd op nominale waarde; en
• activa en passiva luidende in vreemde valuta worden omgerekend naar EUR tegen de wisselkoers
op de Waarderingsdag.
Dagelijkse (indicatieve) berekening door de Beheerder
De Beheerder berekent zelf iedere Werkdag de waarde van de portefeuille en de NAV per
Participatieklasse A, B, en C in euro’s aan de hand van de methode voor waardering zoals hierboven is
weergegeven. De berekening geschiedt op dezelfde wijze als waarop de Administrateur haar
maandelijkse berekening maakt. De Beheerder publiceert dagelijks een tussentijdse indicatieve NAV op
de Website. Aan deze berekening en de uitkomst daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
Maandelijkse berekening en vaststelling door de Administrateur
De NAV en de NAV per Participatie in een Participatieklasse in euro’s worden in beginsel iedere
Waarderingsdag vastgesteld door de Administrateur en gepubliceerd op de Website. Dit geschiedt door
de waarde van de activa (gebaseerd op de waardering van de activa en passiva zoals hierboven
weergegeven) inclusief saldo van baten en lasten, verminderd met de verplichtingen, te delen door het
aantal uitstaande Participaties. De berekening vindt plaats nadat de Administrateur de
transactiebevestigingen van de vorige Werkdag in de administratie van het Fonds heeft verwerkt. Bij de
vaststelling van deze waarde zal rekening worden gehouden met vooruitbetaalde kosten, verschuldigde
(maar nog niet betaalde) kosten, een reservering voor prestatievergoeding en nog te ontvangen rente en
andere vergoedingen. Voor de bepaling van de operationele kosten wordt rekening gehouden met de
relatieve weging van de betreffende Participatieklasse ten opzichte van het totale Fondsvermogen op de
Waarderingsdag.
Akkoord Beheerder
De NAV per Participatie in een Participatieklasse per Waarderingsdag wordt berekend door de
Administrateur en daarop ter accordering aan de Beheerder gezonden. Bij akkoord van de Beheerder
wordt de NAV per Participatie in een Participatieklasse conform de berekening vastgesteld en op de
Website van de Beheerder gepubliceerd.
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Opschorting vaststelling NAV
De Beheerder kan besluiten de vaststelling van de NAV en de NAV per Participatie tijdelijk op te schorten
in onder meer de volgende gevallen:
• als de waarde van de activa en/of passiva waarin het Fonds belegt niet kunnen worden
vastgesteld;
• als de communicatiemiddelen of berekeningsfaciliteiten die normaal worden gebruikt voor de
bepaling van de waarde van het Fonds niet meer functioneren of als om enige andere reden de
waarde van een belegging die tot het Fonds behoort niet met de door de Beheerder gewenste
snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald;
• als factoren waar over de Beheerder geen zeggenschap heeft – bijvoorbeeld de politieke,
economische, militaire of monetaire situatie – de Beheerder verhinderen de waarde van het
Fonds te bepalen.
De Beheerder zal de NAV en de NAV per Participatie niet vaststellen indien er een besluit tot ontbinding
van het Fonds is genomen.
Informatie over de NAV per Participatie is bij de Beheerder te verkrijgen en zal worden gepubliceerd op
de Website.
Compensatie Participanten ingeval van onjuiste berekening NAV
Indien blijkt dat er bij de berekening van de NAV per Participatie een fout is gemaakt, wordt direct na het
vaststellen bepaald wat het effect is geweest op de afgegeven NAV per Participatie. In alle gevallen wordt
hier intern een rapportage van bijgehouden. Om te bepalen of er sprake is van een materiële afwijking
wordt een materialiteitsgrens van 1 % van de NAV per Participatie aangehouden.
Als de fout groter is dan de genoemde materialiteitsgrens én er benadeling van Participanten of het
Fonds heeft plaatsgevonden door een toe- of uittreding tegen de foutief bepaalde NAV per Participatie,
dan zal compensatie door de Beheerder plaatsvinden naar de betreffende Participant en/of het Fonds.
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16. Financiële verslaggeving
Jaarverslaggeving
Het boekjaar van het Fonds loopt gelijk aan het kalenderjaar. De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar. Dit jaarverslag omvat een verslag
van de Beheerder, evenals de jaarrekening. Het jaarverslag wordt opgesteld conform de wettelijke
bepalingen zoals opgenomen in Titel 9 boek 2 BW, de Wft en het Bgfo en de AIFMD Regels.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de
toelichting worden ten minste opgenomen: een overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de
waarde van het Fonds. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt de Beheerder het
opgemaakte jaarverslag openbaar, ongeacht of het al dan niet is vastgesteld.
De belangrijkste grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn als volgt:
• Algemeen
De beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde, tenzij anders aangegeven. De overige
balansposten worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs.
• Toelichting overige algemene grondslagen:
Onder reële waarde (fair value) wordt het bedrag verstaan waarvoor een actief kan worden verhandeld of
een verplichting kan worden afgewikkeld tussen onafhankelijke partijen die ter zake goed zijn
geïnformeerd en tot een transactie bereid zijn.
In de winst- en verliesrekening worden de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Een actief wordt
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar
de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
• Winst- en verliesrekening
Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Halfjaarverslaggeving
Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder een
verslag op over de eerste helft van dat boekjaar, het halfjaarverslag. Dit halfjaarverslag omvat een verslag
van de Beheerder, alsmede de halfjaarcijfers. De halfjaarcijfers bestaan uit de balans, de winst- en
verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen: een overzicht
van het verloop van de waarde van het Fonds gedurende de eerste helft van het boekjaar en van de
samenstelling van de beleggingen per ultimo van de eerste helft van het betreffende boekjaar. De
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Beheerder maakt dit halfjaarverslag openbaar. Het halfjaarverslag wordt voor zover mogelijk opgesteld
conform de voorschriften zoals opgenomen in de Wft, het Bgfo en de AIFMD Regels.
De jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren en de meest recente halfjaarcijfers worden geacht deel
uit te maken van dit Prospectus. Voor gegevens over de behaalde rendementen en historische kosten
wordt hiernaar verwezen.
Onderzoek jaarrekening
De Beheerder zal een registeraccountant opdracht geven om de jaarrekening te onderzoeken. De
accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en de Bewaarder en geeft de
uitkomst van zijn onderzoek in een verklaring weer. Deze verklaring wordt toegevoegd aan de
jaarrekening.
Ondertekening door Beheerder en Bewaarder
Het jaarverslag en het halfjaarverslag worden ondertekend door de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en
de Bewaarder. Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt daarvan – onder opgave van de
reden – melding gemaakt.
Plaats waar de verslagen verkrijgbaar zijn dan wel ter inzage liggen
Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar en binnen negen weken na de eerste helft van het
boekjaar, ligt het jaarverslag dan wel het halfjaarverslag ter inzage ten kantore van de Beheerder. Tevens
is deze verkrijgbaar via de Website van de Beheerder. Voor zover dit het jaarverslag betreft, valt de ter
inzagelegging samen met de oproep voor de Vergadering van Participanten.
Toezending op verzoek
Het jaarverslag en het halfjaarverslag worden op verzoek kosteloos aan een Participant toegezonden.
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17. Winstbestemming
Jaarlijkse winstbestemming
De koerswinst van het Fonds wordt direct aan het Fondsvermogen toegevoegd. De Beheerder herbelegt
de gereserveerde winsten. Alle Participaties van het Fonds die op het moment van vaststelling van het
jaarverslag uitstaan bij Participanten delen in de winst van het Fonds over het desbetreffende boekjaar, in
de verhouding van het aantal Participaties dat door deze Participanten wordt gehouden.
Dividenden en rente
De inkomsten die in de vorm van rente en dividend worden verkregen, worden kosteloos voor de
Participant herbelegd. De Participanten ontvangen jaarlijks een overzicht van de ingehouden
dividendbelastingen.
Tussentijdse winstuitkeringen
De Beheerder kan besluiten om ten laste van het Fonds tussentijdse uitkeringen aan de Participanten te
doen.
Betaalbaarstelling
Uitkeringen van de winst, voor zover daartoe door de Beheerder wordt besloten, worden vier weken na
vaststelling van het jaarverslag betaalbaar gesteld, tenzij de Vergadering van Participanten op voorstel
van de Beheerder een andere datum bepaalt. De Beheerder neemt de samenstelling van de uitkeringen
op in de rapportages die hij aan de Participanten verstrekt. Betaalbaarstelling van de uitkeringen vindt
plaats op de door de Participant aangehouden rekening bij de kredietinstelling, zoals vermeld in het
Register van Participanten.
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18. Vergadering van Participanten
Toegang tot de Vergadering van Participanten
Binnen zeven maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse Vergadering van Participanten
gehouden. Toegang tot deze vergadering hebben Participanten, de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en
de Bewaarder, evenals degenen die door de voorzitter worden toegelaten.
De agenda
De agenda voor de Vergadering van Participanten bevat in ieder geval het verslag van de Beheerder en
de Bewaarder over de gang van zaken bij het Fonds in het afgelopen boekjaar en de vaststelling van het
jaarverslag. In de jaarlijkse Vergadering van Participanten wordt behandeld wat op de agenda is
geplaatst. Een (of meer) Participant(en) die ten minste twintig procent (20%) van het totale aantal
Participaties houd(t) (en) kan/kunnen van de Beheerder verlangen dat onderwerpen aan de agenda
worden toegevoegd. Het schriftelijke verzoek daartoe moet uiterlijk acht dagen voor de Vergadering van
Participanten door de Beheerder zijn ontvangen.
Bestuurders
De bestuurders van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder hebben het recht in de
Vergadering van Participanten het woord te voeren.
De accountant
De accountant kan door de voorzitter tot het bijwonen van de Vergadering van Participanten worden
toegelaten.
De oproeping
De Beheerder zorgt voor de oproeping tot de Vergadering van Participanten en de vaststelling van de
agenda. De oproeping vindt niet later plaats dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering en
vermeldt de plaats binnen Nederland waar en het tijdstip waarop de Vergadering van Participanten wordt
gehouden, alsmede – voor zover bekend – de agenda. Bovendien wordt in de oproeping aangegeven
dat Participanten die de Vergadering van Participanten willen bijwonen de Beheerder uiterlijk vijf dagen
vóór de dag van de vergadering schriftelijk van dat voornemen in kennis dienen te stellen. De oproeping
wordt verstuurd aan het adres van de Participant en wordt gepubliceerd op de Website van de
Beheerder.
De Beheerder geeft van de onderwerpen die op verzoek van een (of meer) Participant(en) die ten minste
twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties in het Fonds houd(t)(en) aan de agenda worden
toegevoegd, uiterlijk vijf dagen voor de Vergadering van Participanten kennis aan degenen aan wie de
oproeping is gedaan.
Als de voorschriften betreffende de oproeping en de plaats van de Vergadering van Participanten niet in
acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen. Voorwaarde hiervoor is dat alle
Participanten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat het besluit eenstemmig wordt
genomen.
Vaststelling van het jaarverslag door de Vergadering van Participanten strekt – voor zover deze geen
voorbehoud maakt – de Beheerder en de Bewaarder tot decharge voor de vervulling van hun taken over
het desbetreffende boekjaar. De Beheerder deelt binnen acht dagen aan alle Participanten mee dat het
jaarverslag is vastgesteld. Als het jaarverslag gewijzigd is vastgesteld wordt dat gewijzigde verslag door
de Beheerder op verzoek kosteloos aan de Participanten toegezonden.
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Plaats waar de Vergadering van Participanten wordt gehouden
De Vergadering van Participanten wordt gehouden op een door de Beheerder te bepalen plaats in
Nederland.
Buitengewone Vergadering van Participanten
Acht de Beheerder het in het belang van de Participanten gewenst, dan zal hij een buitengewone
Vergadering van Participanten bijeenroepen. Bovendien zal de Beheerder een buitengewone Vergadering
van Participanten bijeenroepen zodra een (of meer) Participant(en) die ten minste twintig procent (20%)
van het totale aantal Participaties in het Fonds houd(t)(en), dit schriftelijk aan de Beheerder verzoek(t)(en)
– onder gelijktijdige mededeling van de te behandelen onderwerpen.
Voorzitter Vergadering van Participanten
De Vergaderingen van Participanten worden geleid door een persoon die daartoe door de Beheerder
wordt aangewezen. Indien de Beheerder geen voorzitter aanwijst, dan benoemt de Vergadering van
Participanten zelf haar voorzitter. De voorzitter van de Vergadering van Participanten wijst een secretaris
aan. De voorzitter kan ook derden toestaan om de Vergadering van Participanten of een gedeelte
daarvan bij te wonen en er het woord te voeren.
Vertegenwoordiging per volmacht
Een Participant kan zich ter Vergadering van Participanten bij schriftelijke volmacht laten
vertegenwoordigen.
Besluitvorming
Alle besluiten van de Vergadering van Participanten worden genomen met volstrekte meerderheid van de
stemmen verbonden aan alle ter vergadering vertegenwoordigde Participaties – waarbij aan elke
Participatie één stem toekomt. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te
zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Vergadering van Participanten een
beslissende stem.
Besluiten kunnen ook buiten de Vergadering van Participanten worden genomen, mits alle Participanten
zich schriftelijk voor het besluit hebben uitgesproken. De voorzitter van de Vergadering van Participanten
bepaalt de wijze van stemming.
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19. Informatieverstrekking
Oproepingen en Mededelingen
Oproepingen van en mededelingen aan Participanten geschieden door vermelding op de Website. Als
datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van vermelding op de Website van de
Beheerder.
Maandrapportage
De Beheerder heeft maandelijks een opgave met toelichting beschikbaar voor de Participanten, waarin
onder meer zijn opgenomen gegevens betreffende de totale waarde van het Fonds, een overzicht van de
samenstelling van de beleggingen, het totaal van uitstaande Participaties per Participatieklasse en de
waarde van de Participaties per Participatieklasse – een en ander per ultimo van de voorafgaande
maand.
Een afschrift van de maandelijkse opgave is op verzoek van de Participant bij de Beheerder verkrijgbaar
tegen kostprijs. Dit afschrift wordt ook gepubliceerd op de Website van de Beheerder.
Jaaroverzicht
De Beheerder zal ten minste per ultimo van ieder kalenderjaar ten behoeve van de Participant een
overzicht opstellen waarin in elk geval de volgende gegevens zijn opgenomen:
•
•

het aantal Participaties en de waarde van de Participaties waarmee een Participant deelneemt
aan het Fonds; en
fiscale informatie over dividendbelasting en/of buitenlandse bronheffingen die zijn ingehouden op
de beleggingen van het Fonds en die de Participanten eventueel kunnen verrekenen of
terugvragen.

De Beheerder verzendt dit jaaroverzicht naar het in het Register van Participanten genoemde en aldus
aan hem bekende adres. Het jaaroverzicht wordt door de Beheerder naar de Participanten gestuurd aan
het begin van het eerste kwartaal van elk nieuw jaar. Het overzicht geeft aan hoeveel dividend en rente
een Participant op pro rata basis in het afgelopen jaar heeft ontvangen of betaald. Daarnaast staan op
het jaaroverzicht de Participaties in het Fonds gewaardeerd tegen de slotkoersen aan het begin en einde
van het kalenderjaar. Deze gegevens zijn van belang voor uw aangifte inkomstenbelasting/
vermogensbelasting.
De Beheerder kan Participanten de mogelijkheid bieden hen naar keuze meer informatie te verstrekken.
Hij is bevoegd hiervoor kosten in rekening te brengen.
Overige informatie
De Beheerder zal aan een ieder die daarom verzoekt tegen ten hoogste de kostprijs de gegevens
omtrent de Beheerder en de Bewaarder welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het Handelsregister
moeten worden opgenomen, verstrekken.
Verder zal de Beheerder aan Participanten die daarom verzoeken tegen ten hoogste de kostprijs – indien
van toepassing – een afschrift verstrekken van een besluit van de toezichthoudende autoriteit dat de
Beheerder, het Fonds of de Bewaarder niet aan alle gestelde regels hoeft te voldoen met betrekking tot
het Fonds.

43

De hiervoor in deze paragraaf “Overige informatie” genoemde gegevens zullen tevens te raadplegen zijn
via de Website van de Beheerder.
Overige informatieverstrekking
De Beheerder zal Participanten daarnaast periodiek (ten minste een maal per jaar) informatie verstrekken
als bedoeld in artikel 23 lid 4 van de AIFMD over het percentage activa van het Fonds waarvoor
bijzondere regelingen gelden vanwege de illiquide aard van de beleggingen, eventuele nieuwe regelingen
met betrekking tot deze liquiditeit, alsmede het huidige risicoprofiel. Daarnaast zal de Beheerder
aanvullende informatie als bedoeld in artikel 23 lid 5 van de AIFMD verstrekken ter zake van de door het
Fonds gebruikte hefboomfinanciering. De hier bedoelde informatie zal door de Beheerder worden
gepubliceerd door middel van plaatsing op de Website.
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20. Fiscale aspecten
Hieronder wordt een globale beschrijving gegeven van de fiscale gevolgen van een deelname in het
Fonds. Deze fiscale paragraaf is slechts ter algemene informatie. Er is niet gestreefd naar volledigheid. Uit
de onderstaande tekst kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot onderwerpen die
niet specifiek worden behandeld. De tekst is evenmin een advies over een persoonlijke situatie. Niet alle
mogelijke fiscale gevolgen van deelname in het Fonds worden aan de orde gesteld. (Potentiële)
Participanten wordt derhalve geadviseerd om de individuele fiscale gevolgen van deelname in het Fonds
met hun eigen belastingadviseur te bespreken.
De beschrijving van de Nederlandse fiscale aspecten is gebaseerd op de huidige in Nederland geldende
belastingwetten, overige regelingen op het gebied van belastingen en de tot op heden in Nederland
gewezen jurisprudentie in belastingzaken. Dit met uitzondering van wetgeving die na de datum van het
Prospectus is gepubliceerd en waaraan terugwerkende kracht is toegekend.
Vennootschapsbelasting en dividenden
Een Participant kan zijn Participaties slechts vervreemden aan het Fonds zelf, door ze aan te bieden aan
de Beheerder. Hierdoor wordt het Fonds vanuit de optiek van de vennootschapsbelasting beschouwd
als een ‘besloten fonds voor gemene rekening’. Een dergelijk fonds is fiscaal transparant, wat betekent
dat het Fonds zélf niet is onderworpen aan heffing van vennootschapsbelasting en geen dividenden kan
uitkeren in de zin van de Wet op de Dividendbelasting 1965. Dit impliceert dat alle bezittingen en
schulden van het Fonds worden toegerekend aan de individuele Participanten – naar rato van hun
deelname in het Fonds. De door het Fonds uitgekeerde dividenden of daarmee gelijk te stellen
opbrengsten van Participaties in de zin van de Wet op de dividendbelasting 1965 zijn niet onderworpen
aan de heffing van dividendbelasting.
Bronbelasting
Op de inkomsten uit de beleggingen van het Fonds (rente/dividend) kan wereldwijd bronbelasting zijn
ingehouden. Omdat het Fonds fiscaal transparant is, wordt de bronbelasting geacht te zijn ingehouden
ten laste van de Participanten. De in Nederland ingehouden bronbelasting kan worden verrekend met de
door de Participanten verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Indien de
bronbelasting is ingehouden in een land waarmee Nederland een belastingverdrag heeft gesloten,
kunnen de Participanten in beginsel een beroep doen op het veelal verlaagde tarief bronbelasting en de
voorkoming van dubbele belasting waarin het belastingverdrag voorziet.
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Fiscale aspecten voor de Participanten
Hierna worden op hoofdlijnen de Nederlandse fiscale aspecten voor in Nederland woonachtige
particuliere Participanten weergegeven.
Voor de in Nederland wonende particuliere Participanten die de Participaties niet tot hun
ondernemingsvermogen (behoeven te) rekenen of terzake van de Participaties geen ‘Resultaat uit overige
werkzaamheden’ genieten, geldt dat de waarde van de Participaties wordt gerekend tot de
rendementsgrondslag voor de berekening van de inkomsten uit sparen en beleggen (box 3).
Op grond van de Wet IB 2001 wordt het vermogen van de Participant belast met een
vermogensrendementsheffing. Over het saldo van bezittingen en schulden wordt een forfaitair rendement
van 4% berekend, te belasten tegen een tarief van 30% (rekening houdend met vrijstellingen). Effectief is
het tarief daardoor 1,2% van de waarde in het economische verkeer van de participaties. De
rendementsgrondslag wordt gepeild op 1 januari van het kalenderjaar. De daadwerkelijk met de
participaties behaalde inkomsten en vermogenswinsten worden derhalve niet belast. Overigens geldt per
belastingplichtige in ieder geval een heffingsvrij ‘Box 3’ vermogen van EUR 24.437 (2016).
Voor in Nederland gevestigde ondernemers die de Participaties tot hun ondernemingsvermogen
(moeten) rekenen, alsmede voor de in Nederland gevestigde vennootschappen, geldt dat het resultaat
op deze beleggingen onderdeel uitmaakt van hun belastbare winst. Een Participant die inwoner is van
Nederland zal de Nederlandse dividendbelasting die is ingehouden op uitkeringen aan het Fonds
doorgaans kunnen verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
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21. Kostenstructuur
Aan het beleggen in beleggingsfondsen zijn kosten verbonden. Deze kosten vallen uiteen in kosten die
ten laste worden gebracht van het Fonds en kosten die direct ten laste van de Participant worden
gebracht. De totale kosten ten laste van het Fonds (beheervergoeding en de performance fee), exclusief
de kosten van effectentransacties en interestkosten, komen tot uiting in een kostenratio voor het Fonds
(hierna te noemen “Lopende Kostenratio”). De interestkosten worden nader toegelicht in het jaarverslag.
Kosten ten laste van het Fonds
Hieronder volgen de kostencomponenten van het Fonds.
Beheervergoeding
De Beheerder ontvangt voor het beheer van het Fonds een vaste beheervergoeding van (uitgedrukt als
een percentage van de NAV):
•
•
•

Participatieklasse A: 0,1667% per maand (2,00% per jaar)
Participatieklasse B: 0,1458% per maand (1,75% per jaar)
Participatieklasse C: 0,1250% per maand (1,50% per jaar)

berekend over de NAV van het Fonds zoals berekend op de Waarderingsdag van de betreffende maand.
De beheervergoeding wordt direct betaalbaar gesteld.
Performance fee
De Beheerder ontvangt onder de hierna volgende voorwaarden tevens een performance fee. De
performance fee wordt vastgesteld op de Waarderingsdag en direct betaalbaar gesteld.
De performance fee is alleen verschuldigd indien en zodra de maandelijks op de Waarderingsdag
berekende NAV per Participatie hoger is dan de high-watermark en hoger is dan de NAV per Participatie
op de Waarderingsdag van de voorgaande maand. De high-watermark is de hoogste stand die de NAV
per Participatie sinds de uitgifte van die Participatie of sinds de laatste aanpassing heeft gehad: de
laagste van deze twee geldt.

Voorbeeld
Bij een portefeuille ter waarde van € 50.000 wordt in de eerste maand een winst behaald van € 10.000,
waardoor de waarde van de portefeuille aan het einde van de maand € 60.000 bedraagt. De totale
prestatievergoeding is dan € 2.000 (=20% van € 10.000). De high-watermark wordt nu gezet op
€ 58.000 (= € 60.000 minus € 2.000 prestatievergoeding).
De tweede maand wordt een verlies gemaakt van € 5.000 en wordt geen prestatievergoeding gerekend.
Immers, alleen bij een positief resultaat bent u dit verschuldigd.
De derde maand levert een winst op van € 2.000, waardoor de waarde van de portefeuille nu € 55.000
is. Nu zal het high-watermark principe van toepassing zijn. Doordat de waarde van de portefeuille niet
boven de historische hoogste waarde van € 58.000 uitkomt, wordt in dit geval geen prestatievergoeding
gerekend.
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In de vierde maand wordt een winst behaald van € 10.000, waardoor de waarde van de portefeuille
€ 65.000 bedraagt. De totale vermogensgroei ten opzichte van het hoogste punt in het verleden
bedraagt € 7.000 (= verschil tussen € 65.000 en € 58.000). De prestatievergoeding bedraagt € 1.400 (=
20% van € 7.000).
De Beheerder kan de high-watermark per 1 januari van elk jaar aanpassen aan de op die datum
geldende NAV. De Beheerder stelt de Participanten daarvan uiterlijk drie weken van tevoren per e-mail
op de hoogte. Indien de Beheerder besluit om de high-watermark te verlagen, kunnen Participanten tot 5
werkdagen voor de betreffende 1 januari hun verzoek tot inkoop van het Fonds bij de Beheerder
indienen.
•
•
•

Participatieklasse A: De performance fee bedraagt 20% over de Performance.
Participatieklasse B: De performance fee bedraagt 20% over de Performance.
Participatieklasse C: De performance fee bedraagt 20% over de Performance.

48

Series accounting
Bij de berekening van de beheersvergoeding en de performance fee wordt de procedure series
accounting toegepast.
Voorbeeld
In beginsel worden Participaties “LYNX Rendement Fonds – maand 1” uitgegeven. Dit is de lead serie.
Deze Participaties hebben een NAV per Participatie van EUR 50 en een high-watermark van EUR 50.
In maand 2 is de NAV per Participatie gedaald naar EUR 45. De high-watermark staat voor de lead serie
nog steeds op EUR 50. Indien in deze maand nieuwe Participanten willen toetreden, wordt een nieuwe
serie Participaties uitgegeven, bijvoorbeeld “LYNX Rendement Fonds – maand 2”. Deze nieuwe
Participaties hebben wederom een NAV per Participatie van EUR 50 en ook een high-watermark van
EUR 50.
Op het moment dat de lead serie (dus de serie “LYNX Rendement Fonds – maand 1”) op een nieuwe,
hogere high-watermark uitkomt, worden de later uitgegeven Participaties uit andere series (zoals de serie
“LYNX Rendement Fonds – maand 2”) uitgeschreven en direct ingeschreven naar de lead serie. Hierdoor
krijgt de houder van Participaties uit een latere serie meer Participaties met een lagere NAV per
Participatie van de lead serie in ruil voor zijn eerdere Participaties. De totale waarde van zijn deelname
verandert echter niet.
Operating fee
De Beheerder van het Fonds draagt zijn eigen kosten, zoals oprichtingskosten van het Fonds, salarissen,
kantoorhuur en communicatiekosten. Kosten gemaakt ten behoeve van externe partijen en adviseurs,
zoals de Bewaarder en Administrateur genoemd in hoofdstuk 25 “Adressenlijst” van dit Prospectus,
komen eveneens ten laste van de Beheerder.
Operationele kosten die direct voortvloeien uit het fondsbedrijf worden gedragen door het Fonds zelf.
Buiten de beheervergoeding om, worden de volgende kosten apart in rekening van het Fonds gebracht:
a. alle soorten belastingen indien deze zich voordoen, hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld
stamp duty;
b. rentekosten komen ten laste van het Fonds;
c. transactiekosten komen ten laste van het Fonds. De transactiekosten zijn de kosten die door
brokers, clearing en beurzen in rekening worden gebracht voor het uitvoeren van transacties;
d. kosten om aandelen te shorten komen ten laste van het Fonds. Dit zijn bijvoorbeeld de
rentekosten die in rekening worden gebracht voor het lenen van effecten;
e. juridische advieskosten ten behoeve van specifieke potentiële effectentransacties uit te voeren
door het Fonds (bijvoorbeeld bij een merger of een claim).
Transactiekosten
Voor alle transacties die ten behoeve van het Fonds worden uitgevoerd op het handelsplatform van
LYNX worden transactiekosten in rekening gebracht. De Beheerder maakt voor het uitvoeren van haar
beleggingsbeleid gebruik van het handelsplatform van LYNX, omdat de transactiekosten zeer laag zijn.
Door de transacties via LYNX uit te voeren, maakt de Beheerder gebruik van de volumekorting die LYNX
ontvangt van Interactive Brokers (U.K.) Limited. Vanwege de volumekorting kunnen de transactiekosten
voor het Fonds tot wel 40% lager zijn dan wanneer direct een rekening wordt geopend bij Interactive
Brokers (U.K.) Limited.
LET OP: LYNX verdient niets aan transacties die ten behoeve van het Fonds worden uitgevoerd.
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Ter voorbeeld: Voor een AEX future zijn de transactiekosten via LYNX 28% goedkoper dan via Interactive
Brokers (U.K.) Limited en voor Amerikaanse futures, zoals de E-mini S&P 500 of de E-mini Nasdaq 100,
zijn de transactiekosten 30% goedkoper dan via Interactive Brokers (U.K.) Limited.
De transactiekosten worden rechtstreeks ten laste van het Fonds gebracht. Bij het tonen van het bruto
rendement zijn de transactiekosten derhalve al afgetrokken. De Beheerder rekent geen andere kosten
dan een beheervergoeding en performance fee.
Beloningsbeleid
De Beheerder heeft geen personeel in dienst. De personen die werkzaamheden verrichten ten behoeve
van de Beheerder worden voor een vast bedrag per maand, tegen marktcondities, ingeleend van LYNX.
Geen overige kosten
Naast de hiervoor genoemde kosten, zullen geen aanvullende kosten in rekening worden gebracht,
bijvoorbeeld voor het toetreden tot of uittreden uit het Fonds.
Overzicht behaalde rendementen en historische kosten
De gepubliceerde (half)jaarverslagen van het Fonds worden geacht deel uit te maken van dit Prospectus.
Voor gegevens over de behaalde rendementen en historische kosten wordt hiernaar verwezen.
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22. Overige informatie
Bewijs
De boeken van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar, de Bewaarder en de Administrateur gelden ten
opzichte van een Participant als dwingend bewijs, zolang die de onjuistheid van de in die boeken
opgenomen gegevens niet heeft aangetoond. Op verzoek van de Participanten verstrekt de Beheerder
aan de Participanten inzage in de hiervoor bedoelde boeken. In uitzonderingsgevallen waarin het
Prospectus niet voorziet, beslist de Beheerder.
Ontbinding en vereffening
Een voorstel tot ontbinding van het Fonds wordt kenbaar gemaakt aan een, daartoe bijeen te roepen,
Vergadering van Participanten. Het Fonds wordt ontbonden bij besluit van de Beheerder en de Juridisch
Eigenaar. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan aan de desbetreffende Participanten.
De vereffening geschiedt door de Beheerder. Het Prospectus blijft tijdens de vereffening – voor zover
mogelijk – van kracht.
Liquidatiesaldo
Het liquidatiesaldo wordt aan de Participanten die gerechtigd zijn tot het Fonds uitgekeerd in de
verhouding van het aantal Participaties dat deze Participanten houden. De Participaties vervallen
daardoor. Eerst na het afleggen van rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Participanten
worden overgegaan. De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van
een verklaring van de accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Vergadering
van Participanten strekt – voor zover daarbij geen voorbehoud wordt gemaakt – tot décharge van de
Beheerder en de Bewaarder.
Belangen Beheerder
De bestuurders van de Beheerder beleggen voor een aanzienlijk bedrag van hun privé vermogen in het
Fonds.
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23. Mededelingen en verklaring Beheerder
Uitsluitend de Beheerder van het Fonds (LYNX Beleggingsfonds B.V.) is verantwoordelijk voor de inhoud
van het Prospectus. De Beheerder verklaart dat de in dit Prospectus opgenomen gegevens, voor zover
aan haar redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat
er geen gegevens weggelaten zijn waarvan de vermelding de strekking van dit Prospectus zou wijzigen.
De directie van de Beheerder is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de gegevens
zoals opgenomen in dit Prospectus. De Beheerder verklaart dat hijzelf, het Fonds, de Bewaarder en het
Prospectus voldoen aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels.
Het Prospectus is bijgewerkt tot en met 29 juli 2016 en per deze datum vastgesteld.
Amsterdam, 29 juli 2016.

De Beheerder,
LYNX Beleggingsfonds B.V.
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24. Mededeling accountant (assurance-verklaring)
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25. Adressenlijst

Beheerder
LYNX Beleggingsfonds B.V.
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
Tel: +31 (0)20 261 5797
www.lynx.nl/beleggingsfonds
Bewaarder
Darwin Depositary Services B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN AMSTERDAM
Juridisch Eigenaar
Stichting Bewaarbedrijf LYNX Rendement Fonds
Herengracht 527
1017 BV AMSTERDAM
Tel: +31 (0)20 261 5797
Administrateur
Circle Investment Support Services B.V.
Utrechtseweg 31D
3811 NA AMERSFOORT
Juridisch Adviseur
Van Benthem & Keulen
Archimedeslaan 61
3584 BA Utrecht
Accountant
Ernst & Young Accountants LLP.
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP AMSTERDAM
Tel: +31 (0)88 407 10 00

26. Bijlagen
Bijlage 1: Fondsreglement
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Fondsreglement
LYNX Rendement Fonds
Versie mei 2015
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Ondergetekenden:
1. de te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: LYNX
Beleggingsfonds B.V. kantoorhoudende te (1017 BV) Amsterdam aan de Herengracht 527,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61727113, hierna te noemen: Beheerder;
2. de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Bewaarbedrijf LYNX Rendement Fonds
kantoorhoudende te (1017 BV) Amsterdam aan de Herengracht 527, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 61828572, hierna te noemen: Juridisch Eigenaar.
Partijen gaven vooraf te kennen als volgt:
1. Beheerder is belast met het beheer van het LYNX Rendement Fonds.
2. Beheerder is bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht bevoegd om als Beheerder in de
zin van de Wet op het financieel toezicht op te treden.
3. Juridisch Eigenaar is door Beheerder verzocht om het juridisch eigendom van de activa van het
LYNX Rendement Fonds te houden.
4. Juridisch Eigenaar is bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht bevoegd om als Juridisch
Eigenaar in de zin van artikel 4:37j van de Wet op het financieel toezicht op te treden.
5. Partijen wensen, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:37j lid 1 van de Wet op het
financieel toezicht, hierbij het Fondsreglement en de overige voorwaarden en bepalingen – die
de juridische basis vormen voor de civielrechtelijke structuur van het LYNX Rendement Fonds –
vast te leggen.
6. Het te Amsterdam gevestigde Darwin Depositary Services B.V. vervult de functie van bewaarder
van het LYNX Rendement Fonds als bedoeld in artikel 4:62m van de Wet op het financieel
toezicht.
7. De Beheerder is met de Bewaarder een separate overeenkomst inzake beheer en bewaring
aangegaan, dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:62m van de Wet op het financieel
toezicht.
8. In de hiervoor bedoelde overeenkomst van beheer en bewaring is een derdenbeding
opgenomen als bedoeld in artikel 6:253 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek op grond
waarvan het LYNX Rendement Fonds of de Participanten rechtstreeks een beroep kunnen doen
op de bepalingen die in de overeenkomst inzake beheer en bewaring zijn opgenomen ingevolge
de in artikel 21 leden 12, 13, 14, 15 en 17 van Richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen gestelde eisen.
Partijen verklaarden te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 – Definities
Accountant

de in artikel 15 lid 5 van dit Fondsreglement bedoelde registeraccountant
aan wie de opdracht is gegeven de Jaarcijfers te onderzoeken;

Administrateur

Circle Investment Support Services B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Utrechtseweg 31 D, te (3811
NA) Amersfoort;

AIFMD Regels

de regels die volgen uit richtlijn 2011/61/EG inzake beheerders van
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alternatieve beleggingsinstellingen, de Uitvoeringsverordening, de
implementatie van deze regels in de Wft en enige andere verbindende
(Europese) regel die in dit verband is opgesteld door een relevante
toezichthouder of autoriteit;
Beheerder

LYNX Beleggingsfonds B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands
recht, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te (1017BV)
Amsterdam, aldaar kantoorhoudende;

Bewaarder

Darwin Depositary Services B.V., een besloten vennootschap naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 101,
te (1083 HN) Amsterdam;

Fonds

LYNX Rendement Fonds, een fonds voor gemene rekening naar
Nederlands recht;

Fondsvermogen

het vermogen van het Fonds;

Fondsreglement

de voorwaarden van het Fonds die de juridische basis vormen voor de
civielrechtelijke structuur van een fonds voor gemene rekening, zoals deze
van tijd tot tijd geldt en de wijzigingen die hierin te eniger tijd mochten
worden aangebracht;

Fractie

fractie van een Participatie, uitgedrukt in vier decimalen;

Halfjaarcijfers

de halfjaarcijfers van het Fonds;

Handelsdag

een dag waarop Uitgifte of Inkoop van Participaties plaats kan vinden,
zijnde iedere eerste Werkdag van de maand;

Inkoop

inkoop van Participaties als bedoeld in artikel 11 lid 6 van dit
Fondsreglement;

Inschrijfformulier

het door de Beheerder vastgestelde inschrijfformulier voor aanvraag en
deelname in het LYNX Rendement Fonds;

Jaarcijfers

de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens van het Fonds;

Juridisch Eigenaar

Stichting Bewaarbedrijf LYNX Rendement Fonds, een stichting naar
Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Herengracht 527, te
(1017BV) Amsterdam;

NAV

Net Asset Value, de intrinsieke waarde van de Participaties van het Fonds;

NAV per Participatie

NAV van een Participatie uitgedrukt in Euro zijnde de NAV gedeeld door
het aantal uitstaande Participaties;

Participanten

houders van één of meerdere Participatie(s);
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Participatie

de evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot het
Fonds is verdeeld, uitgedrukt in hele eenheden en Fracties;

Personenvennootschap

een maatschap als bedoeld in artikel 7A:1655 BW, een vennootschap
onder firma als bedoeld in artikel 16 Wetboek van Koophandel, een
commanditaire vennootschap als bedoeld in artikel 19 Wetboek van
Koophandel;

Prospectus

het Prospectus van het Fonds, inclusief de bijlagen zoals van tijd tot tijd
gewijzigd of aangevuld;

Register

een register in elektronische of andere vorm, waarin de namen en
adressen van de Participanten (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn
opgenomen, aangehouden door de Administrateur;

Uitgifte

uitgifte van Participaties als bedoeld in artikel 11 lid 5 van dit
Fondsreglement;

Uitvoeringsverordening

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Europese
Commissie van 19 december 2012 ter uitwerking van de AIFMD;

Vergadering van Participanten

Vergadering van Participanten van het Fonds;

Waarderingsdag

een dag per wanneer de NAV van het Fonds en de NAV per Participatie
wordt vastgesteld, zijnde de laatste Werkdag voorafgaande aan een
Handelsdag;

Website

www.lynx.nl/beleggingsfonds;

Werkdag

een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in Nederland
geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van transacties in financiële
instrumenten en die geen nationale feestdag is in Nederland; en

Wft

Wet op het financieel toezicht zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
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Artikel 2 – Naam, zetel en duur
1. Het Fonds draagt de naam LYNX Rendement Fonds. Het Fonds wordt gevormd door stortingen
rechtgevend op één of meer Participaties.
2. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder.
3. Het Fonds duurt voor onbepaalde tijd voort.
Artikel 3 – Doel, fiscale status en aard
1. Goederen die tot het vermogen van het Fonds behoren worden collectief voor rekening en risico
van de Participanten belegd volgens een door de Beheerder te bepalen beleggingsbeleid, welk
beleggingsbeleid nader wordt omschreven in het Prospectus, teneinde de Participanten in de
opbrengst van de beleggingen te doen delen op de wijze als bepaald in het Prospectus.
2. Het Fonds is een besloten fonds voor gemene rekening en is of beoogt te zijn een fiscaal
transparant fonds.
3. Het Fonds vormt geen Personenvennootschap of een overeenkomst tussen één of meer van de
Participanten. Het invullen en ondertekenen van het Inschrijfformulier, waarmee Participanten dit
Fondsreglement accepteren, en hetgeen ter uitvoering daarvan geschiedt doet geen rechten of
verplichtingen ontstaan tussen de Participanten onderling.
Artikel 4 – Samenstelling van het Fonds
1. Het vermogen van het Fonds wordt gevormd door stortingen door Participanten ter verkrijging
van Participaties, door opbrengsten van beleggingen die behoren tot het Fonds, door vorming
en toeneming van schulden en door vorming, toeneming en toepassing van eventuele
voorzieningen en reserveringen.
2. Voor het Fonds wordt een administratie gevoerd zodat onder andere alle aan het Fonds toe te
rekenen opbrengsten en kosten kunnen worden verantwoord. De stortingen, opbrengsten,
schulden en kosten als bedoeld in lid 1 zullen worden geboekt op de daartoe aangehouden
fondsrekening die dezelfde naam als het Fonds zal dragen. De op deze rekening aanwezige
middelen worden belegd en geadministreerd ten behoeve van de Participanten in het Fonds.
Artikel 5 – Beheer
1. De Beheerder is belast met het beheer van het Fonds waaronder mede is begrepen het
beleggen van de goederen die behoren tot het vermogen van het Fonds, het aangaan van
verplichtingen ten laste van het Fonds, het uitoefenen van alle rechten, waaronder stemrecht,
met betrekking tot financiële instrumenten behorende tot het Fonds en het verrichten van alle
overige handelingen ten behoeve van het Fonds zulks met inachtneming van het overigens in dit
Fondsreglement bepaalde.
2. Over de tot het Fonds behorende activa kan slechts worden beschikt door de Beheerder en
Juridisch Eigenaar tezamen niettegenstaande het hierna in lid 3 bepaalde.
3. De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij aan de Beheerder voor het verrichten van de in lid 1
gemelde handelingen, waaronder doch niet beperkt tot het beschikken over de activa
behorende tot het Fonds, een volmacht met het recht van substitutie. Deze volmacht kan door
de Juridisch Eigenaar worden ingetrokken of opgeschort, terwijl de Juridisch Eigenaar daarnaast
schriftelijk nadere eisen kan stellen aan het gebruik van de volmacht.
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4. De Beheerder is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor
zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn
verplichtingen, ook indien hij (een deel van) zijn taken heeft gedelegeerd aan een derde.
5. De Beheerder is bevoegd (een deel van) zijn taken uit hoofde van dit Fondsreglement te
delegeren aan een derde, mits zulks geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de Wft
en de AIFMD Regels.
6. De Beheerder heeft recht op een beheervergoeding. De wijze van voldoening van de
beheervergoeding ten laste van de Participanten is vastgelegd in het Prospectus.
Artikel 6 – Juridisch eigendom activa
1. De Juridisch Eigenaar is juridisch rechthebbende van alle goederen die tot het Fonds behoren en
vervult zijn taak overeenkomstig hetgeen bij of krachtens de Wft en de AIFMD Regels is gesteld
en in overeenstemming met het bepaalde in dit Fondsreglement en het Prospectus. Indien
bepalingen van voornoemde wet, regelgeving en overigens gemelde documenten
tegenstrijdigheden bevatten, zal de eerder genoemde regeling steeds prevaleren boven een later
genoemde regeling.
2. Alle goederen die deel uitmaken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, ten titel van beheer
verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. Over de goederen die
tot het Fonds behoren zal de Juridisch Eigenaar alleen tezamen met de Beheerder beschikken,
zulks met inachtneming van het in artikel 5 lid 3 bepaalde.
3. De Juridisch Eigenaar zal de goederen die tot het Fonds behoren slechts afgeven tegen
ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit blijkt dat afgifte wordt verlangd in
verband met de regelmatige uitoefening van het beheer.
Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Fonds zijn respectievelijk worden
aangegaan op naam van de Juridisch Eigenaar. De Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet
vertegenwoordigen.
4. De Juridisch Eigenaar dient de aanwijzingen van de Beheerder uit te voeren tenzij deze in strijd
zijn met de Wft, de AIFMD Regels, het Fondsreglement of het Prospectus.
5. De Juridisch Eigenaar is bevoegd (een deel van) zijn taken uit hoofde van dit Fondsreglement te
delegeren aan een derde (niet zijnde de Beheerder), mits zulks geschiedt in overeenstemming
met het bepaalde in de Wft en na schriftelijke toestemming van de Beheerder.
6. De Juridisch Eigenaar heeft recht op een vergoeding. Deze vergoeding wordt voldaan uit de
beheervergoeding van de Beheerder en wordt niet als extra kosten ten laste van de
Participanten of ten laste van het Fonds gebracht.
7. De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten aansprakelijk voor de door hen geleden
schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige
nakoming van zijn verplichtingen, ook indien hij (een deel van) zijn taken heeft gedelegeerd aan
een derde.

Artikel 7 – Behartiging belangen Participanten
1. De Beheerder en de Juridisch Eigenaar treden bij het beheren respectievelijk bewaren uitsluitend
op in het belang van de Participanten.
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Artikel 8 – Gerechtigdheid van de Participanten, uitsluiting van aansprakelijkheid
1. De Participanten zijn economisch tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het aantal van
ieders Participaties.
2. Alle voor- en nadelen aan het Fonds verbonden zijn ten gunste respectievelijk ten laste van de
Participanten in de verhouding, omschreven in het vorige lid.
3. Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en/of de Juridisch
Eigenaar en dragen niet verder in de verliezen van het Fonds dan tot het bedrag dat door de
Participant is ingelegd vermeerderd met daarop gerealiseerde resultaten die niet zijn uitgekeerd
aan de Participant.
Artikel 9 – Participaties, Register van Participanten
1. De Participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
2. Elke Participatie heeft een nominale waarde die wordt vastgesteld in overeenstemming met het
Prospectus van het Fonds. Elke Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het
Fondsvermogen.
3. De Beheerder houdt een register in elektronische of andere te bepalen vorm, waarin de namen
en adressen van alle Participanten in het Fonds zijn opgenomen, onder vermelding van het
bedrag van hun Participaties in het Fonds en de datum van verkrijging van de Participaties. Het
register wordt na iedere mutatie door de Beheerder geactualiseerd. Een Participant zal iedere
naam- of adreswijziging onmiddellijk aan de Beheerder opgeven.
4. Een Participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het Register opvragen bij de
Beheerder, doch uitsluitend voor zover het zijn eigen gerechtigdheid betreft.
Artikel 10 – Vaststelling van de waarde van de Participaties
1. De NAV per Participatie wordt op elke Waarderingsdag door de Beheerder vastgesteld op de
wijze als omschreven in het Prospectus en zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de Website van
de Beheerder. De NAV per Participatie zal voorts steeds worden vastgesteld indien de
Beheerder dit wenselijk acht.
2. De NAV van een Participatie in het Fonds is gelijk aan de NAV van het Fonds gedeeld door het
aantal uitstaande Participaties in het Fonds op het moment van vaststelling van de NAV.
3. De NAV wordt vastgesteld met inachtneming van de waarderingsmethoden zoals vermeld in het
Prospectus. Bij de vaststelling van de NAV worden kosten en vergoedingen niet in aanmerking
genomen, onverminderd het feit dat deze overeenkomstig het bepaalde in het Prospectus ten
laste komen van de Participanten.
4. De Beheerder zal de NAV van de Participaties van het Fonds niet vaststellen indien een besluit
tot opheffing van het Fonds of een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de Beheerder in de volgende gevallen de NAV van een
Participatie niet vaststellen:
i.
Indien de middelen van communicatie of berekeningsfaciliteiten die normaal worden
gebruikt voor de bepaling van de NAV van de Participaties van het Fonds, anders dan
door verwijtbaar handelen of nalaten van de Beheerder, niet meer functioneren of indien
om enige andere reden de waarde van een belegging die behoort tot het Fonds niet met
de door de Beheerder gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan worden bepaald; of
ii.
Indien factoren die onder andere verband houden met de politieke, economische,
militaire of monetaire situatie waarover de Beheerder geen zeggenschap heeft, de
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Beheerder verhinderen de waarde van de NAV van de Participaties van het Fonds te
bepalen.
Artikel 11 – Uitgifte en Inkoop van Participaties
1. Uitgifte en Inkoop van Participaties vindt plaats door de Beheerder op de wijze als bepaald in dit
Fondsreglement en het Prospectus.
2. De Beheerder kan in het Prospectus nadere voorwaarden aan Uitgifte en Inkoop van
Participaties stellen.
3. In de gevallen als bedoel in artikel 10 lid 4 en 5 alsmede in het geval zich naar het uitsluitende
oordeel van de Beheerder een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt kan de
Beheerder de Uitgifte en/of Inkoop van Participaties geheel of gedeeltelijk weigeren of
opschorten. Een bijzondere omstandigheid als bedoeld in de vorige zin kan onder meer zijn dat:
i.
In redelijkheid verwacht kan worden dat Uitgifte of Inkoop van Participaties tot gevolg zal
hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten of een
groep van Participanten onevenredig wordt geschaad;
ii.
Belegging van het door Uitgifte van Participaties te ontvangen bedrag gelet op
marktomstandigheden onverantwoord of onmogelijk is;
iii.
De beleggingsinstelling waar het Fonds ingevolge haar beleggingsbeleid in belegt
participatie of uittreding in haar beleggingsinstelling heeft opgeschort; of
iv.
Een besluit tot ontbinding van het Fonds is genomen.
4. De Beheerder doet binnen redelijke termijn mededeling aan de Participanten van het besluit tot
opschorting als gemeld in lid 3.
5. Uitgifte van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant tegen de waarde vastgesteld
op de Waarderingsdag. Participaties worden niet eerder uitgegeven dan nadat het daarvoor
verschuldigde bedrag op de rekening van het Fonds is bijgeschreven. De Uitgifte per Participatie
is gelijk aan de berekende waarde, vastgesteld met inachtneming van artikel 10 van dit
Fondsreglement per de dag van Uitgifte.
6. Inkoop van Participaties geschiedt op verzoek van een Participant tegen de waarde vastgesteld
op de Waarderingsdag. De inkoopprijs per Participatie is gelijk aan de berekende waarde,
vastgesteld met inachtneming van artikel 10 van dit Fondsreglement per de dag van Inkoop. De
inkoopprijs wordt binnen tien Werkdagen na verkrijging van de Participaties voldaan door het
Fonds. Ingekochte Participaties gaan per dag van Inkoop teniet.
7. Indien Inkoop van Participaties in het Fonds plaatsvindt zal de Beheerder voor zover nodig
overgaan tot verkoop van vermogensbestanddelen behorende tot het Fonds teneinde de
inkoopprijs als hiervoor bedoeld te kunnen uitbetalen aan de Participant. De inkoopprijs komt ten
laste van het Fonds.
Artikel 12 – Overdracht van Participaties, gemeenschap
1. Overdracht van Participaties is slechts mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van
alle Participanten of aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie, onverlet de mogelijkheid van
inname door het Fonds zelf overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van dit Fondsreglement.
2. Indien Participaties tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijk gerechtigden zich
slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de Beheerder en
de Juridisch Eigenaar doen vertegenwoordigen. De Participant dient de Beheerder en de
Juridisch Eigenaar bij aangetekende brief in kennis te stellen van het feit dat de Participaties tot
een gemeenschap (zijn gaan) behoren. Beheerder en Juridisch Eigenaar hebben ter zake geen
eigen onderzoeksplicht.
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Artikel 13 – Oproeping en mededeling
1. Oproepingen, mededelingen en rapportages als bedoeld in dit Fondsreglement of het
Prospectus geschieden overeenkomstig het Prospectus aan de in het Register vermelde (email)adressen van Participanten of op de Website.
2. De Participant die zijn e-mailadres verstrekt, heeft daarmee de Beheerder toestemming gegeven
om alle informatie, mededelingen of oproepingen te verstrekken via een andere duurzame drager
dan in plaats van op papier, zoals via e-mail of de Website. De Participant verklaart zich bewust
te zijn van de risico’s van deze vormen van informatieverstrekking en hierop uitdrukkelijk te zijn
gewezen door de Beheerder. Tenzij de Beheerder anders besluit, zal alle informatie,
mededelingen of oproepingen aan het in het Register opgenomen e-mailadres worden
gezonden.
3. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de Beheerder
of de Juridisch Eigenaar.
Artikel 14 – Informatieverstrekking
1. Aan één ieder kan op verzoek tegen kostprijs de gegevens omtrent de Beheerder, de Juridisch
Eigenaar en de Bewaarder die ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten
worden opgenomen, worden verstrekt. Op verzoek van één ieder kan door de Beheerder
kosteloos een afschrift van dit Fondsreglement worden verstrekt.
2. Ten kantore van de Beheerder liggen zijn beheervergunning, dit Fondsreglement en het
Prospectus ter inzage. Aan de Participant kan op verzoek tegen kostprijs een afschrift van de
vergunning van de Beheerder worden verstrekt, alsmede een afschrift van de maandelijkse
opgave met toelichting waarin onder meer zijn opgenomen gegevens ter zake van de totale
waarde van het Fonds, een overzicht van de samenstelling van de beleggingen, het totaal aantal
uitstaande Participaties, één en ander op basis van de meest recent vastgestelde NAV onder
vermelding van de datum daarvan.
3. De gegevens als bedoeld in lid 1 en lid 2 zijn tevens beschikbaar op de Website.
4. De Beheerder zal voor iedere Participant per ultimo van het kalenderjaar een overzicht opstellen
waarin de omvang en de waarde van de Participaties gehouden door een Participant zijn
opgenomen. De Beheerder stuurt dit overzicht overeenkomstig het Prospectus aan de in het
Register vermelde (e-mail)adres of informeert de Participant op een andere in het Prospectus te
bepalen gelijkwaardige wijze.
5. De Beheerder zal een Participant jaarlijks opgave doen van de voor zijn belastingaangifte
relevante gegevens met betrekking tot de door de Participant gehouden Participaties.
6. Van een verzoek tot intrekking van de beheerdersvergunning van de Beheerder uit hoofde van
de Wft wordt aan de Participant onverwijld mededeling gedaan.
Artikel 15 – Boekjaar en verslaglegging
1. Het boekjaar van het Fonds loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2. De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de Jaarcijfers op
en maakt deze openbaar.
3. Jaarlijks binnen negen (9) weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar stelt de
Beheerder de Halfjaarcijfers op en maakt deze openbaar.

10

4. De Jaarcijfers en Halfjaarcijfers worden ondertekend door de Beheerder, de Bewaarder en de
Juridisch Eigenaar. Ontbreken één of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave
van de reden melding gemaakt.
5. De Beheerder zal een Accountant opdracht geven om de Jaarcijfers te onderzoeken. De
Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en de Bewaarder en
geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
6. De openbaarmaking van de Jaarcijfers en Halfjaarcijfers geschiedt door publicatie op de
Website.
Artikel 16 – Winst
1. Voor het Fonds houdt de Juridisch Eigenaar in verband met de vermogensscheiding een
rekening aan aangeduid met de naam van het Fonds.
2. De winst van het Fonds wordt maandelijks toegevoegd aan de rekening van het Fonds, tenzij de
Beheerder anders bepaalt.
3. De kosten toe te rekenen aan het Fonds worden voldaan op de wijze als bepaald in het
Prospectus.
4. Het saldo van de rekening is bestemd voor de Participanten in het Fonds.
5. Verliezen, koersverliezen daaronder begrepen, geleden op de fondsrekening als bedoeld in
artikel 4 lid 2 van dit Fondsreglement, worden afgeboekt van de daarmee corresponderende
rekening en voor zover deze niet toereikend is van de fondsrekening zelf.
6. Met inachtneming van het bepaalde in het Prospectus wordt het saldo van de rekening door de
Beheerder herbelegd in het Fonds.
Artikel 17 – Vergadering van Participanten
1. Een Vergadering van Participanten wordt minimaal één maal per jaar gehouden, binnen vijf (5)
maanden na afloop van een boekjaar. De agenda voor deze Vergadering van Participanten bevat
in ieder geval de volgende onderwerpen:
a. Verslag van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar over de gang van zaken in het
afgelopen boekjaar;
b. De vaststelling van de Jaarcijfers;
c. Het verlenen van decharge aan de Juridisch Eigenaar; en
d. Het verlenen van decharge aan de Beheerder.
In deze Vergadering van Participanten wordt voorts voorzien in eventuele vacatures en wordt
behandeld hetgeen met inachtneming van lid 6 op de agenda is geplaatst.
2. Voorts zal een Vergadering van Participanten worden opgeroepen zo vaak als de Beheerder dit
in het belang van de Participanten nodig acht. Bovendien zal de Beheerder een Vergadering van
Participanten bijeenroepen, zodra één of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste
twintig procent (20%) van het totale aantal Participaties houden, dit onder mededeling van de te
behandelen onderwerpen aan de Beheerder schriftelijk verzoeken.
3. De bestuurders van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder worden uitgenodigd
de Vergadering van Participanten bij te wonen en hebben het recht in de Vergadering van
Participanten het woord te voeren. De Accountant kan door de Beheerder, de Juridisch
Eigenaar of de Bewaarder tot het bijwonen van de Vergadering van Participanten worden
uitgenodigd. Daarnaast kan de voorzitter van de Vergadering van Participanten besluiten derden
tot (een deel van) de Vergadering van Participanten toe te laten en er het woord te laten voeren.
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4. De oproeping tot de Vergadering van Participanten en de vaststelling van de agenda voor de
Vergadering van Participanten geschieden door de Beheerder. De oproeping geschiedt ten
minste veertien (14) dagen voor de aanvang van de Vergadering van Participanten.
5. De Jaarcijfers worden gelijktijdig met de oproeping van de Vergadering van Participanten voor
de Participanten ter inzage gelegd ten kantore van de Beheerder en zijn aldaar kosteloos
verkrijgbaar.
6. Eén of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste twintig procent (20%) van het totale
aantal Participaties houden, kunnen van de Beheerder verlangen, dat onderwerpen aan de
agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijke verzoek daartoe uiterlijk tien (10) dagen voor
de Vergadering van Participanten, door de Beheerder is ontvangen. De Beheerder geeft van
deze onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf (5) dagen
voor de Vergadering van Participanten.
7. De Vergadering van Participanten wordt gehouden in Nederland op een door de Beheerder te
bepalen plaats. Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats van de Vergadering
van Participanten niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden
genomen, mits alle Participanten bij de Vergadering van Participanten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid.
8. De Vergadering van Participanten wordt geleid door een door de Beheerder aan te wijzen
voorzitter. Indien de Beheerder geen voorzitter aanwijst, dan benoemt de Vergadering van
Participanten zelf haar voorzitter. De voorzitter van de Vergadering van Participanten wijst een
secretaris aan.
9. Een Participant kan zich op de Vergadering van Participanten, mits bij schriftelijke volmacht,
laten vertegenwoordigen.
10. Iedere Participatie geeft recht op één stem. Besluiten van de Vergadering van Participanten
worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij met betrekking tot
specifieke besluiten in het Fondsreglement anders is bepaald.
11. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij
staking van stemmen heeft de voorzitter van de Vergadering van Participanten een beslissende
stem.
12. De voorzitter van de Vergadering van Participanten bepaalt de wijze van stemming.
13. Vaststelling van de Jaarcijfers door de Vergadering van Participanten strekt, voor zover die
Vergadering van Participanten geen voorbehoud(en) maakt, de Beheerder en de Juridisch
Eigenaar tot decharge voor de vervulling van hun taak over het betreffende boekjaar.
14. Binnen acht (8) werkdagen na vaststelling van de Jaarcijfers wordt daarvan door de Beheerder
aan alle Participanten mededeling gedaan. Indien de Jaarcijfers gewijzigd zijn vastgesteld,
vermeldt deze mededeling tevens dat de Jaarcijfers ten kantore van de Beheerder ter inzage
voor de Participanten liggen en aldaar kosteloos verkrijgbaar zijn.
15. De Beheerder is bevoegd een Vergadering van Participanten bijeen te roepen. Het bepaalde in
dit artikel is hierop van overeenkomstige toepassing.
16. Tenzij van het in de Vergadering van Participanten verhandelde een notarieel proces-verbaal
wordt opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van die Vergadering van Participanten
notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan binnen een redelijke termijn
na de betreffende Vergadering van Participanten getekend door de voorzitter en de secretaris
van de desbetreffende Vergadering van Participanten dan wel vastgesteld door een volgende
Vergadering van Participanten; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de
voorzitter en de secretaris van die volgende Vergadering van Participanten ondertekend.
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Artikel 18 – Defungeren van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
1. De Beheerder of de Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren:
a. Op het tijdstip van ontbinding van de Beheerder respectievelijk de Juridisch Eigenaar;
b. Door vrijwillig aftreden; of
c. Doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij in surseance van betaling wordt
verklaard, alsmede indien hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen
verliest.
Artikel 19 – Vervanging van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
1. Indien de Beheerder of de Juridisch Eigenaar zijn functie als Beheerder respectievelijk Juridisch
Eigenaar op grond van het in artikel 18 van dit Fondsreglement bepaalde, wil of moet
beëindigen, zal binnen vier (4) weken nadat dit is gebleken een Vergadering van Participanten
worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder respectievelijk, Juridisch
Eigenaar. Van de vervanging wordt aan alle Participanten mededeling gedaan.
2. De Vergadering van Participanten is bevoegd, op voorstel van de Beheerder, de Juridisch
Eigenaar uit zijn functie te ontheffen indien op voorstel van de Beheerder gelijktijdig een
opvolgend Juridisch Eigenaar wordt benoemd.
3. Indien niet binnen drie (3) maanden nadat is gebleken dat de Beheerder of de Juridisch Eigenaar
zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder of Juridisch Eigenaar is benoemd,
is het Fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, tenzij
de Vergadering van Participanten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.
Artikel 20 – Toepasselijkheid en wijziging Fondsreglement
1. Door het richten van een verzoek tot Uitgifte of Inkoop onderwerpt een Participant zich aan de
bepalingen van dit Fondsreglement en het Prospectus.
2. Dit Fondsreglement en het Prospectus kunnen door de Beheerder en de Juridisch Eigenaar
gezamenlijk worden gewijzigd.
3. Een wijziging van het Fondsreglement wordt medegedeeld aan de Participanten overeenkomstig
het Prospectus aan de in het Register vermelde (e-mail)adressen alsmede op de Website. De
toelichting op de wijziging wordt op de Website bekendgemaakt.
4. Voor zover door de in lid 2 bedoelde wijzigingen rechten of zekerheden van Participanten
worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid van het Fonds
dat door de Beheerder wordt gewijzigd, worden deze niet eerder van kracht nadat één (1)
maand na bekendmaking van de wijziging zoals bedoeld in lid 3 is verstreken. De Participanten
kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.
Artikel 21 – Opheffing en vereffening van het Fonds
1. Een voorstel tot opheffing van het Fonds wordt kenbaar gemaakt aan de Vergadering van
Participanten. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 3, wordt het Fonds opgeheven bij
besluit van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar. Van een dergelijk besluit wordt mededeling
gedaan aan de Participanten.
2. In geval van opheffing van het Fonds geschiedt de vereffening van het Fonds door de
Beheerder. Dit Fondsreglement en het Prospectus blijven tijdens de vereffening voor zover
mogelijk van kracht.
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3. Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten uitgekeerd in de verhouding dat
door een Participant wordt gehouden, waardoor de Participaties vervallen. Eerst na het afleggen
van de in lid 4 bedoelde rekening en verantwoording kan tot uitkering aan de Participanten
worden overgegaan.
4. De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een verklaring
van de Accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de Vergadering van
Participanten, strekt, voor zover de Vergadering van Participanten niet een voorbehoud maakt,
tot decharge van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar.
Artikel 22 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsbetrekking tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband
houdend met, het Fondsreglement (inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid
daarvan) zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 23 – Slotbepalingen
1. De administratie van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar geldt als dwingend bewijs tenzij de
Participanten de onjuistheid van de in de administratie opgenomen gegevens aantoont.
2. In alle gevallen waarin dit Fondsreglement of het Prospectus niet voorzien, beslissen de
Beheerder en de Juridisch Eigenaar tezamen.

Getekend te Amsterdam op 20 november 2014.

Beheerder

Juridisch Eigenaar

_____________________

_____________________

________________________

R.F. Groen
Bestuurder

J.C.R. Kramer
Bestuurder

LYNX Beleggingsfonds B.V.
Bestuurder
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